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GERARD LABUDA

WZNOWIENIE DYSKURSU W SPRAWIE MĘCZEŃSTWA 
I ŚWIĘTOŚCI BISKUPA KRAKOWSKIEGO STANISŁAWA

I. WSTĘP

1. „W sprawie św. Stanisława” (1909)
-  pierwsza faza dyskursu (1909-1910)

Gdy w roku 1904 Tadeusz Wojciechowski ogłaszał swoje „Szkice 
historyczne jedynastego wieku”, w których jedno z naczelnych, bo
daj najważniejsze, miejsc zajmował szkic ósmy pt. aktum św. 
Stanisława”, poprzedzony szkicem pt. „Strącenie i zegnanie króla 
Bolesława IF \ prócz zwykłych recenzji i omówień w czasopismach 
historycznych, prawdziwym wydarzeniem historiograficznym stała 
się dyskusja „Wsprawie św. Stanisława”, zorganizowana przez re
dakcję „Przeglądu Powszechnego”. Zabrali w niej głos ówcześni 
reprezentatywni polscy historycy i filologowie w kolejności: zagaja
jący i podsumowujący ją  Kazimierz Krotoski, Wojciech Kętrzyński, 
Wiktor Czermak, Antoni Prochaska, Adam Miodoński i Stanisław 
Smolka. Wśród pierwszych uczestników dyskusji od razu zarysowa
ły się trzy stanowiska:
a) najostrzejszej wyraził je K. Szkaradek-Krotoski:

„Jesteśmy przekonani, że czcigodny autor uległ sugestyi literatury an
tykościelnej, która jedynie w szkalowaniu Kościoła i jego urządzeń wi
dzi prawdę historyczną(...). Na podstawie dowolnej emendacyi tekstu, 
sztucznej jego interpretacyi i karkołomnych domysłów i hipotez nie 
ogłasza się werdyktu, potępiającego w sprawie takiej, jak kult patrona 
polskiego, do którego miliony serc polskich jest przywiązanych (...). 
Przy obecnym stanie źródeł św. Stanisława uważać za straconą jest rze
czą co najmniej przedwczesną”.

,Nasza Przeszłość” 1.108: 2007, s. 5-57.
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W tym samym duchu Antoni Prochaska:
„W rezultacie ostatecznym przekonywujemy się dowodnie, że hipoteza 
profesora Wojciechowskiego, zbudowana na fałszywej konjekturze i na 
mylnym tłumaczeniu Galla nie może być przez naukę przyjętą”1.

b) umiarkowana i wyważona krytyka, oparta na wypróbowanych zasa
dach metodyki historiograficznej (W. Kętrzyński, Wiktor Czermak), oraz 
szczególnie dociekliwa, nieraz hiperkrytyczna (Stanisław Smolka).
c) egzegeza filologiczna, poddająca analizie znaczeniowej, semazjo- 
logicznej i porównawczej poszczególne wyrazy użyte szczególnie 
przez Anonima-Galla i Wincentego Kadłubka, a także innych źródeł 
rocznikarskich i hagiograficznych (Adam Miodoński, przy intensyw
nym udziale Stanisława Smolki)2.

Na lekarstwo, jakiego się domagał od Tadeusza Wojciechowskiego 
Stanisław Smolka nie trzeba było długo czekać. W drugiej obok wy
razu: traditor, równie ważnej sprawie: czy Anonim Galla napisał, że 
król Bolesław nie powinien się był, jako król christianus mścić się na 
swych poddanych -  christianos, zamiast proponowanego w to miej
sce: christus biskup Stanisław, także christus -  pomazaniec, docieka
nia filologiczne i hermeneutyczne rozstrzygnął zapis rękopiśmienny 
odnośnego miejsca kroniki Anonima Galla. Dostarczył „leku” Stani
sław Krzyżanowski, wykazując, że w obu kodeksach Zamoyskich 
i Sędziwoja stanowiących podstawę ówczesnych wydań kroniki Ano-

1 W sprawie św. Stanisława, „Przegląd Powszechny”(dalej: PP), 26, t. 101 (1909), 
s. 13-14, s. 201. Wydanie drugie: W sprawie św. Stanisława, red. K. K r o t o s k i ,  
Kraków 1926.
2 W sprawie..., PP, 26, t. 101, s. 19 i n. Wnioski: W. K ę t r z y ń s k i  -  „Zatarg 
między królem Bolesławem a biskupem Stanisławem pozostaje i nadal zagadką, 
o której rozwiązanie niejeden jeszcze się pokusi”; następnie A. M i o d o ń s k i ,  370- 
381, oraz 26, t. 102, s. 37-47. W szczególności S. S m o l k a j w . :  26, t. 102; zebranie 
rezultatów i uzupełnienie, s. 415-448 i 26, t. 103, s. 1-20 i 210-235, z konkluzją: 
„Nauka musi to uznać, choć w pierwszej chwili ustalona powaga Tadeusza Wojcie
chowskiego pokryła rażące błędy jego argumentacyi; nie pierwsze to i nie ostatnie 
tego rodzaju. Ale właściwie ta firma i ten rezultat złożą się niezawodnie na skutecz
niejsze w przyszłości ostrzeżenie. Trudno chyba o lepszy, radykalniejszy środek na 
stuletnią gorączkę, która po tyle razy odnawiała się w naszym dziejopisarstwie, wy
prowadzając na jaw, za każdym powtórzeniem, coraz inne wiązadła. Dla ozdrowienia, 
wystarcza jedno orzeczenie nauki: że traditor episcopus Galla nie uwłacza tak samo 
czci i pamięci Patrona Polski, jak traditor regni w uroczystym dekrecie 27 biskupów 
XI wieku, nie uczyni ujmy Grzegorzowi VIII” (s. 235).
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nima zastosowano w nich abrewiację chrc, a zatem: „Tekst Galla na
leży czytać »christus in christum« i tłumaczyć przez »pomazaniec na 
pomazańcu«, zgodnie z przypuszczeniem Wojciechowskiego”3.

Wyraziście unaocznia tę różnicę zestawienie obu wersji tekstu kro
niki Galla dawniejszej według wydania L. Finkla i S. Kętrzyńskiego 
i nowej według wydania K. Maleczyńskiego:
Qualiter autem rex Boleslavus de 
Polonia sic eiectus, longum existit 
enarrare, sed hoc dicere licet, quod 
non debuit christianus in christianos 
(lub: christianum) peccatum quodli- 
bet corporaliter vindicare, illud enim 
multum sibi nocuit, qum peccato 
peccatum adhibuit, qum pro traditio- 
ne pontificem truncationi membro- 
rum adhibuit. Ñeque enim tradito- 
rem episcopum excusamus, ñeque 
regem vindicantem sic se turpiter 
excusamus, sed hoc m medio dese- 
ramus, et ut in Ungaria receptus 
fuerit disseramus.

Qualiter autem rex Bolezluus de 
Polonia sit electus longum existit 
enarrare, sed hoc dicere licet, quia 
non debuit christus in christum 
peccatum quodlibet corporaliter 
vindicare. Illud enim multum sibi 
nocuit, cum peccato peccatum ad
hibuit, cum pro traditione pontifi- 
cem truncacioni membrorum ad
hibuit. Ñeque enim traditorem 
episcopum excusamus, ñeque re
gem vindicantem sic se turpiter 
commendamus, sed hoc in medio 
deseramus, et ut in Ungaria recep
tus fuerit disseramus.

W świetle tej nieznacznej na oko rekonstrukcji tekstu wyłania się 
z niego nowy „fakt źródłowy”, iż mowa cały czas w nim tylko o dwu 
„dramatis peersonae”: o Bolesławie pomazańcu (christus) i o biskupie 
pomazańcu (christus), na którym ten pierwszy nie powinien był się 
mścić cieleśnie, do jednego grzechu zdrady {pro traditione), dodając 
grzech drugi ćwiartowania członków biskupa. Wprawdzie biskup nie 
został w tym tekście imiennie nazwany, to jednak, że był nim biskup 
krakowski Stanisław wynika wyraźnie z zapiski współczesnej Kalen
darza kapituły krakowskiej pod dniem 11 IV 1079 r.: „Stanylzaus 
episcopus Cracouiensis interfectus est”4.

3 S. K r z y ż a n o w s k i ,  Na marginesie Galla, „Kwartalnik Historyczny”, 24 (1910), 
s. 34. Nauka z tej analizy była jedna: zanim się podda tekst zapisu źródłowego interpretacji 
znaczeniowej, należy sprawdzić, czy jest on zgodny z podstawą rękopiśmienną.
4 Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarze, wyd. Z. K o z ł o w s k a -  
B u d k o w a , w :  Mon. Pol. Hist., ser. II, t. V (1978), s. 139; por. tamże zapiskę rocz- 
nikarską interpolowaną pod r. 1079 (s. 51).
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2. Rozprawa Wojciechowskiego z „plemieniem Kadłubka” (1910)

Mógł więc teraz Tadeusz Wojciechowski, ustosunkowując się do za
rzutów postawionych mu w omówionej dyskusji napisać:

„...rozważmy już teraz dalsze konsekwencye gallowego tekstu: 
christus in christum (...). Przede wszystkiem to już pewna, że po
mazaniec II., to nieznany z imienia biskup popełnił -  oczywiście 
wedle Galla -  jakieś peccatum. Żadne wysiłki Krotoskiego czy 
Smolki nie potrafią już teraz zrzucić tego grzechu na karb chrześci
jańskich poddanych czy poddanek Bolesława. To jedno, a również 
pewna i to, że (...): Ułud enim multum sibi nocuit, qum peccato 
peccatum adhibuit, że w tym ustępie dativus: peccato, owo prius, do 
którego Bolesław przyłożył peccatum posterius, to nie co innego, 
jak peccatum quodlibet, popełnione przez pomazańca II. Dowodzi 
tego naprzód spójnik enim, który łączy ten ustęp z poprzednim, uży
ty w tym miejscu wedle najpospolitszych wzorów (...), dowodzi 
wreszcie ustęp 4., gdzie oba te grzechy nazwane są po imieniu: tra- 
ditio i truncado pontificis, jakżeby powiedział: peccato tradicionis 
peccatum truncadonis adhibuit. Pierwszy grzech wcześniejszy był 
grzechem pomazańca II, a drugi pomazańca I. Są to rzeczy tak ja
sne, że żadna logomachia już tego nie usunie”5.
Istotnie, dalszy przebieg dyskusji nad „factum św. Stanisława” wy

kazał, że wywód T. Wojciechowskiego w tej sprawie został (z małymi 
wyjątkami), ogólnie przyjęty z uznaniem, jak o tym świadczą następ
ne wznowienia Szkiców z r. 1925, 1951 i 19706.

Mniej fortunna okazała się replika w drugiej, równie ważnej spra
wie. Wyraził ją  T. Wojciechowski tak:

„Czego najmniej się spodziewałem, to zaczepki o Władysława Herma
na. -  W moich Szkicach (VII) wystawiłem twierdzenie, że istotnym 
powodem upadku Bolesława Śmiałego nie był, jak dotąd mniemano 
»męczeństwo« Stanisława, ale inna sprawa, nierównie większa i waż
niejsza: wzniecony przez Władysława Hermana bunt, którego tylko 
epizodem było owo zajście z biskupem. Podniosłem przytem, jako 
rzecz główną, że bunt Hermana nie miał żadnego związku z jakąbądź

5 Ob. T. W o j c i e c h o w s k i ,  Plemię Kadłubka. Odpowiedź, „Kwartalnik Histo
ryczny” 24 (1910), s. 14.
6 Ob. A. G i e y s z t o r ,  Wstęp (1970), s. 21. Podobnie G. L a b u d a ,  O piątym wy
daniu Tadeusza Wojciechowskiego ,, Szkiców historycznych " słów kilka, Poznań 2004, 
s. 7-11.
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sprawą kościelną, bo to była wyłącznie akcja dynastyczna, tej samej 
politycznej, co inne przedtem i potem bunty juniorów7.
Faktem jest, iż w przeciwieństwie do „factum św. Stanisława”, 

mającego pełny odzew w słowach Galla-Anonima, nie znajdziemy 
w jego kronice ani jednego źródłowego zapisu, któryby potwierdzał 
„pogląd” (a więc fakt historiograficzny) Tadeusza Wojciechowskiego 
o buncie Władysława Hermana i o nim jako sprawcy wygnania brata 
Bolesława. Doszedł Wojciechowski do tego swego „poglądu” drogą 
okólną, odwołując się do pewnego fragmentu opowieści kronikarza, 
że król węgierski Władysław wprawdzie się cieszył z przybycia brata 
przyjaciela, częściowo żywi gniew, skoro i tutaj cytat: Sed deferre 
Wladislauo facto dolet inimico.

I tutaj znowu własny komentarz Tadeusza Wojciechowskiego, 
w którym przyznaje:

„Otóż zapewne, nie mamy w źródłach wiadomości o buncie Hermana 
tak wyraźnej, iżby sprawa była od razu jasna; ale niemniej można od
naleźć u Galla w rozdziale I 28 świadectwo rzeczy, wprawdzie pośred
nie, a jednak pewne (...). Czytelnik raczy zapamiętać szczególnie sześć 
ostatnich słów: sed deferre Yladizlao facto dolet inimico. Nadmieniam 
przytem, że w rękopisie deferre wypisane pełnemi literami, zaś facto 
skrótem: fco , czego absolutnie nie można czytać inaczej, jak: facto. 
Przytoczony tekst Galla byłby wcale jasny, gdyby nie ostatnich sześć 
słów, których zrazu nie wiedzieć, jak je rozumieć; bałamuci dativus: 
Vladizlao wobec poprzedniego nominatiwu; pozwolę też sobie powtó
rzyć na tern miejscu, co o tern pisałem w Szkicach: Czytałem ten ustęp 
wiele razy, i nie mogłem wyrozumieć; sądziłem zatem, że tekst ostat
niego zdania skażony, bo wydawało się, że nie ma sensu; aż w końcu 
spostrzegłem, że ani tekst zepsuty, ani brak sensu, tylko trzeba zrozu
mieć, że gdy Władysław wymieniony w pierwszym zdaniu jest Włady
sławem węgierskim, to wymieniony przy końcu jest Władysławem

7 Ob. T. W o j c i e c h o w s k i ,  Plemię, s. 18-19. Hipoteza ta spotkała się 
z natychmiastowym zastrzeżeniem krytyków. Replikował na te zastrzeżenie Wojcie
chowski z irytacją: „Utrzymują więc moi przeciwnicy, że Władysław Herman nie był 
winien upadku Bolesława i że nie miał udział w buncie, bo i buntu nie było, a tylko 
zegnanie króla, który już był znienawidzony przez cały naród z powodu zabójstwa 
biskupa. Tak utrzymuje Smolka, który też całą moją rzecz o buncie Hermana -  co 
nazwałem »jądrem« nowego poglądu na wypadki z roku 1079 -  nazwał »jądrem 
pomyłek« i dziełem fantazyi, gdzie rzekome odkrycie urojonego faktu (buntu Herma
na) »zahipnotyzowało« i zawiodło mnie na »manowce imaginacyi«” (s. 20).
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Hermanem, a wtedy okaże się myśl taka: cieszył się Władysław wę
gierski na przyjazd Bolesława, jako brata i sprzymierzeńca, ale chowa 
też w sercu gniew, bo trudno mu wybaczyć Władysławowi (Hermano
wi), że ten stał mu się wrogiem” (s. 254).
Tak pisałem w Szkicach, a i obecnie obstaję przy tern, że wykład 

gallowego tekstu na podstawie: Vladislaus: Vladislaus II = Herman, to 
jedyna intepretacya, co daje mu sens logiczny, którego inaczej nie 
miałby”8.

Przeciw tej interpretacji wypowiedział się Stanisław Smolka, przy
znając wprawdzie, że cytowana końcówka na pierwszy rzut oka może 
robić wrażenie niezrozumiałego, ale należy ją  od razu wiązać z tek
stem Galla, który następuje i w którym opowiada, że Władysław wę
gierski przyjmował Bolesława, jak rycerz księcia, jak książę króla, 
a król cesarza, natomiast:

Wladislaus, ut vir humilis properabat, eumque propinquantem eminus 
equo descendens ob reverentiam expectabat. At contra Bolezlaus hu- 
miltatem regis mansueti, non respexit, sed in pestifere fastum superbie 
cor erexit. Hunc, inquit, alumpnum in Polonia educavi, hunc regem in 
Ungaria collocavi. Non decet eum me, ut equalem, veneran, sed equo 
sedentem, ut quemlibet de principibus osculari (Chroń. I 28, ed. Male- 
czyński, p. 53-54).

Stanisław Smolka, poddawszy całą tę opowieść wnikliwej analizie 
znaczeniowej (<deferre) i sytuacyjnej podczas owego spotkania, do
szedł do wniosku, że należy zastanawiać się, co rozgniewało króla 
Władysława:

„To niezawodnie, o czem Gallus dalej opowiada szczegółowo -  to, co 
właśnie stanowi przedmiot anegdoty, wypełniającej cały rozdział 28. 
Pierwszy okres nie jest chyba niczem innem, jak introdukcyą do całego 
rozdziału (...). Tak też należy pojmować treść pierwszego okresu 
w rozdziale 28: zaznaczono tu radość Władysława, że mógł ugościć 
krewnego i sąsiada, któremu zawdzięczał koronę, a równocześnie 
gniew i żal, że mu ten gość w tak wyzywający sposób uchybił; nawet 
u tak »pokornego« króla, obok uciechy, musiało się znaleźć miejsce na 
gniew (restat locus irae), musiało go zaboleć postępowanie Bolesława 
(dolet)”. I nieco dalej, jest też bezpośrednio po deferre dat.[ivus] Wladis- 
lavo. Może to, co prawda, wydawać się rażącem, że Gallus powtarza

8 T. W o j c i e c h o w s k i ,  Plemię, s. 21-22: w wyd. V (Poznań 2004), s. 176.
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imię własne, gdy ono jest niewątpliwie domyślnym podmiotem orzecze
nia dolet. Wystarczyłby tu najzupełniej zaimek (...). Jeżeli więc miał 
świadomość, że nie umiał należycie rozróżniać między ei a sibi, już to 
samo mogło go spowodować do powtórzenia Wladislavo, żeby nie pozo
stawić wątpliwości, do kogo odnosi się deferre9.
Tadeusz Wojciechowski w swej odpowiedzi zbył kilkoma zda

niami argumentację Stanisława Smolki, gdyż wsparcie znalazł, 
jak się sam wyraża, „z innej strony”. Oto rosyjski latynista Grigo
rij Saenger zaproponował zastąpienie kłopotliwego: deferre ko- 
niekturą, stawiając domysł, że w pierwotnym tekście Galla za
miast: sed deferre Yladislao, musiałoby być: sed de fratre Yladis- 
lao facto dolet inimico, gdzie: de fra tre , pisane skrótem: de fre, 
czytano później mylnie jako: deferre (...). Konjektura jest taka 
mocna, iż spodziewam się, że moi przeciwnicy zgodzą się na nią, 
bez wahania”10.

Motywacja była oczywista: „poprawka” Saengera utwierdziła 
Wojciechowskiego w poglądzie, iż to brat Władysław był sprawcą 
wygnania Bolesława, a wywód Smolki jawnie tej hipotezie prze
czył. W tych koniekturach doszło do zasadniczej różnicy: gdy Sta
nisław Krzyżanowski filologicznemu odczytowi: christus -  chri- 
stianum (christioanes) przeciwstawił rękopiśmienne: christus -  
christus, to G. Saenger zaproponował niepewne rękopiśmienne: 
fratre. Sprawa więc, jak wskazuje dalsza dyskusja, pozostała nadal 
dyskusyjna11 *.

II. DRUGA FAZA DYSKURSU (1970-1979/1981)

Początek lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia stanął pod zna
kiem zbliżającej się 900-letniej śmierci św. Stanisława. Z inicjatywy 
ówczesnego biskupa krakowskiego kardynała Karola Wojtyły posta
nowiono przygotować się do tego jubileuszu. Odpowiednie konferen
cje naukowe odbywały się w latach 1972-1979. Inauguracyjną -

9 S. S m o l k a ,  W sprawie św. Stanisława, PP 26, t. 103, s. 5-13.
10 T. W o j c i e c h o w s k i ,  Plemię, s. 22-23.
11 Warto przypomnieć, że Stanisław Smolka nosił się z zamiarem ponownego zabra
nia głosu: „Kwartalnik Historyczny” 24 (1910), s. 358: ale nie doszło do tego.
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w dniach 29-30 XI 1972 -  zagaił jako przewodniczący ks. Bolesław 
Przybyszewski referatem o dziejach diecezji krakowskiej, a uświetnili 
swoimi referatami i dyskusjami Adam Vetulani, Krystyna Pieradzka, 
Józef Mitkowski, ks. Jerzy Wolny, Zofia Kozłowska-Budkowa, Bry
gida Kürbisówna, Wojciech Bartel, Jerzy Kłoczowski, Zygmunt Su- 
łowski i ks. Bolesław Kumor, a wśród dyskutantów szczególnie wy
różniał się głos Karola Buczka. Rzecz znamienna, zarówno w refera
tach, jak i dyskusjach nie nawiązano do tej o „factum św. Stanisława” 
z roku 190912.

1. Powrót do dyskusji o „factum św. Stanisława” (1973)

Sprawa ta stała się tematem centralnym następnej Konferencji, zwoła
nej przez ks. kardynała Karola Wojtyłę w dniu 25 V 1973 r. Z narad 
tej konferencji dziwnym trafem nie zachował się protokół, ale 
w głównym zarysie odtworzył go prof. Jerzy Kłoczowski w roku 
1979. Stwierdził on, że głównym punktem wyjścia tej dyskusji pod 
przewodnictwem Aleksandra Gieysztora stał się tym razem referat 
Gerarda Labudy:

„Czekamy ciągle na publikację specjalnej pracy na ten temat. Wiado
mo, że autor od lat pracuje nad jednym z najbardziej przecież trudnych 
i dyskusyjnych zagadnień polskiej historiografii, poprawiając nieustan
nie kolejne wersje zapowiadanej rozprawy. Wolno mniemać, iż wielo
godzinna dyskusja krakowska, którą sam referent określił w końcowym 
słowie, jako najlepszą dyskusję mediewistyczną, w jakiej uczestniczył 
w swym życiu, miała istotne znaczenie dla jego przemyśleń i propono
wanej rekonstrukcji factum”13.
Punktem wyjścia mojego zainteresowania się tym tematem było 

czwarte z kolei (1925, 1951) opublikowanie w roku 1970 Tadeusza 
Wojciechowskiego Szkiców historycznych X I wieku, poprzedzone 
wstępem Aleksandra Gieysztora. Poświęciłem im obszerną recenzję, 
w której dokonałem bardziej krytycznego, niż dotąd się to działo przy 
poprzednich wydaniach, przeglądu głównych tez poszczególnych 
„szkiców”, a w szczególności szkiców VII i VIII o św. Stanisławie, co

12 Krótkie sprawozdanie w „Analecta Cracoviensia”, t. XI, 1979, pt. Dzieje Kościoła 
polskiego i Krakowa w XI wieku, s. 646-650. Wbrew karcie tytułowej tom ten ukazał 
się drukiem dopiero w lutym 1981 r., s. nlb. 679.
13 „Analecta Cracoviensia”, s. 651.
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skłoniło profesora Gieysztora do zaproszenia mnie do zabrania głosu 
w zamierzonej konferencji14.

Oddajmy znowu głos prof. Jerzemu Kłoczowskiemu, który na pod
stawie mojego referatu przekazanego gospodarzowi Konferencji, me
tropolicie krakowskiemu kardynałowi Karolowi Wojtyle, takie głów
ne uwypuklił moje tezy:

„Podstawą całej rekonstrukcji factum świętego Stanisława dla Wojcie
chowskiego był, jak wiadomo, jedynie przekaz kroniki Galla Anonima 
traktowanej jako dzieło szczególnie prawdomówne i przeciwstawianej 
rzekomo bajecznej, nie zasługującej na uwagę kronice Mistrza Wincen
tego. Szczegółowe badania XX-wieczne po Wojciechowskim ukazały 
się z jednej strony dużo większą, niż mniemano dawniej, wartość dzieła 
Wincentego z drugiej zaś -  uwarunkowania i zależności, od których, 
rzecz oczywista, Galla wcale nie był wolny. Labuda traktuje też prze
kazy Mistrza Wincentego, bardzo poważnie, podnosząc, iż zachował on 
wcale wiernie dwie sprzeczne tradycje: kościelną, przychylną bisku
powi, oraz królewską, dworską, bardzo mu niechętną”15.

W dalszym ciągu Jerzy Kłoczowski odwołując się bezpośrednio do 
mego własnego tekstu, kontynuuje:

„Łącząc Galla z Wincentym, Labuda w sposób następujący odtwarza 
przebieg dramatu, który dokonał się na naszych ziemiach w 1079 roku: 
»...począwszy od 1069 r. Bolesław trzymał swoje rycerstwo w stałym 
pogotowiu bojowym. Zważywszy dalekość tych wypraw i czas ich 
trwania, wymagały one także dużych świadczeń ze strony ludności 
chłopskiej (środki transportu, zaopatrzenie w żywność, stróża w gro
dach pogranicznych itp.). -  W kraju powstało niezadowolenie; jest fak
tem niewątpliwym, że tuż przed katastrofą z 1079 r. doszło do wybuchu 
powstania chłopskiego w dobrach królewskich; jednakże i na dworach 
rycerskich zaszły niepokoje, które zmusiły część rycerstwa do samo
wolnego powrotu do domu. Zaczęły się represje rycerstwa w stosunku 
do chłopów i represje króla w stosunku do rycerstwa, spadły pierwsze

4 G. L a b u d a ,  „Kwartalnik Historyczny”, 79 (1972), nr 3, s. 710-713. Ze „Szkica
mi” T. Wojciechowskiego zapoznałem się dokładniej jeszcze jako student, pisząc 
moją pracę: Polska i krzyżacka misja w Prusach do połowy XIII wieku, Poznań 1947 
(„Annales Missiologicae”, t. 9, odb.), s. 58-59, i kwestionując jego szkic IV 
o arcybiskupie Bogumile; obecnie: G. L a b u d a ,  Szkice historyczne X-XI wieku s 
363-430.
15 J. K ł o c z o w s k i ,  „Analecta Cracoviensia”, s. 651 -652.
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głowy. Spowodowało to zawiązanie się spisku możnowładczego. Biskup 
krakowski wystąpił jako rzecznik niezadowolonych i dokonał publicznie 
upomnienia króla. W oczach Bolesława pasowało go to na przywódcę spi
sku. W bliżej nieznanych okolicznościach -  nie dość precyzyjne źródła 
zdają się wskazywać na powołanie biskupa przed sąd królewski i skazanie 
na obcięcie członków -  król dokonał prawdopodobnie, osobiście, zabicia 
biskupa. Stało się to hasłem do wybuchu powstania, tym razem możno- 
władczo-rycerskiego, w którym główną rolę jak się wydaje, odgrywał 
przyszły wojewoda krajowy, Sieciech, z rodu małopolskiego Starżów. 
Król został zmuszony do ustąpienia z kraju na Węgry i tutaj nie doczekaw
szy się pomocy tamtejszego króla Władysława, zmarł w podejrzanych 
okolicznościach, stosunkowo szybko, w każdym razie w kwiecie wieku 
(1082). Z nim razem runęło z takim trudem wskrzeszone królestwo”16.

I ponownie Jerzy Kłoczowski:
„Labuda odrzuca hipotezę sformułowaną najjaskrawiej przez T. Woj
ciechowskiego o spisku Biskupa i możnowładców z księciem czeskim 
Wratysławem, a także przypuszczenia o szczególnej roli w wydarze
niach młodszego brata Bolesława -  Władysława Hermana. Przyjmuje, 
że Władysław został przez opozycję powołany na tron dopiero po wy
pędzeniu Bolesława. (...). Z dowartościowania tekstu Mistrza Wincente
go, ba, z potraktowaniem go wręcz za źródło podstawowe do konfliktu, łą
czy się kwestia wiarygodności obu tradycji tak uczciwie przekazanych 
przez pierwszego wybitnego historyka polskiego. Choć sam Wincenty 
opowiada się zdecydowanie za prawdziwością wersji kościelnej, pozytyw
nej dla św. Stanisława, która stała się następnie też podstawą Stanisławow
skiej legendy, to jednak Labuda skłonny jest bardzo poważnie traktować 
również cały arsenał zarzutów zebranych w wersji królewskiej. Stanowią 
one w jego oczach rozwinięcie i doprecyzowanie tego, co kryło się za nie
co enigmatycznym określeniem Gallowym: traditor. „Królewskie argu
menty” przeciw biskupowi nie ograniczają się tylko, jak wiadomo, do tego, 
że Biskup stanąć miał na czele spisku przeciwko królowi. Siła tradycji nie
chętnej biskupowi musiała być jeszcze w czasach Mistrza Wincentego, 
u schyłku XII w., wcale duża, ona też jak przyjmuje Labuda, leżała u pod
staw opóźniania się kanonizacji, oporów wobec niej, i ostatecznego zwy
cięstwa wersji kościelnej”17.

16 Cytat z artykułu: G. L a b u d a ,  Piastowie twórcami państwa polskiego, w: Pia
stowie w dziejach Polski, pod red. R. H e c k a , Wrocław 1975, s. 29.
17J. K ł o c z o w s k i ,  „Analecta Cracoviensia”, s. 652-653.
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Po ożywionej dyskusji, w której uczestniczyli: Benedykt Zientara, 
Kazimierz Myśliński, Zofia Budkowa, Karol Górski, Henryk Samso
nowicz, Jerzy Dowiat, Marian Plezia, Antoni Gołubiew, badacz cza
szki św. Stanisława dr Marian Kusiak, Jerzy Wolny, Krystyna Pie- 
radzka, Brygida Kiirbisówna, Stanisław Trawkowski, Jerzy Kłoczow
ski, Józef Mitkowski, ostatnie słowo, jak zauważa J. Kłoczowski nale
żało do Gospodarza, które godzi się przytoczyć tutaj w całości:

„Ksiądz Kardynał podniósł z jednej strony właśnie sprawę wolności 
badań naukowych, z drugiej zaś ogromnej odpowiedzialności history
ków za wszystkie ich wypowiedzi w sprawie świętego Stanisława. Kult 
świętego zajął od XIII wieku aż po dziś dzień tak istotne miejsce 
w polskiej religijności i zarazem w przecięciu się tej religijności z pa
triotyzmem, że trzeba to po prostu bardzo poważnie uszanować; nie 
może to zresztą oznaczać jakiegokolwiek naciągania faktów”18.

Wymowa mojego referatu była ambiwalentna. Wprawdzie z jednej stro
ny wypowiedziałem się stanowczo przeciw wiązaniu konfliktu z roku 
1079 z wystąpieniem księcia Władysława Hermana przeciw bratu senio
rowi i nawiązaniu w tym celu współpracy z księciem czeskim Wratysła
wem i udziale w tym zamachu biskupa Stanisława, usprawiedliwiającego 
w mniemaniu Tadeusza Wojciechowskiego zarzut popełnienia przez 
niego „zdrady” w stosunku do króla, to z drugiej strony dowartościowu
jąc wersję Mistrza Wincentego o sprawczej roli biskupa Stanisława w tej 
wewnętrznej „zmowie” (<conjuratio), w pełni podtrzymywałem zasadni
czą tezę Tadeusza Wojciechowskiego, stwierdzoną przez przekaz Ano
nima Galla, że biskup Stanisław faktycznie dopuścił się w stosunku do 
króla „zdrady” w ówczesnym rozumieniu prawno-ustrojowym.

Ta teza mogła być wykorzystana w ówczesnych warunkach poli
tycznych ideologicznych w kraju dla zakłócenia uroczystości jubile
uszowych w roku 1979. Tym obawom dał wyraz Ksiądz Kardynał 
w swoim liście do mnie z 14 stycznia 1974 r., pisząc: „Jednego tylko 
muszę się lękać, ażeby prawda naukowa o życiu i śmierci św. Stani
sława nie została raz jeszcze wykorzystana dla innych celów, jak to 
już nieraz miało miejsce” (zob. Aneks nr /).

Zgodnie z wyrażoną przez Autora tych słów intencją, uzgodniliśmy 
z Profesorem Jerzym Kłoczowskim, że chwilowo powstrzymam się 
od upublicznienia referatu, choć zapowiedziałem, że nadal będę „cy-

18 Tamże, s. 653.
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żelował”, rozwijał i uzupełniał swoje tezy. Dotrzymałem słowa. Mógł 
więc Profesor Kłoczowski w swoim sprawozdaniu z dyskusji napisać 
w r. 1979:

„Przytoczone wyżej głosy dyskusyjne raz jeszcze unaoczniają całą trud
ność i kontrowersyjność sprawy. Z całą pewnością ukazanie się książki 
G. Labudy wznowi starą, bez mała już 200-letmą dyskusję naukową spe
cjalistów. Nie można powiedzieć, by dyskusja ta nie dawała wyników, 
by nic się nie zmieniało w całym kwestionariuszu i hipotezach badaw
czych dotyczących sprawy św. Stanisława. Dziś tylko jesteśmy może, 
generalnie biorąc, nieco bardziej ostrożni, nie skłonni do zbytniego do- 
gmatyzowania takich czy innych hipotez, zawsze stanowiących dla nas 
tylko jakąś formę próbę przybliżenia się do rzeczywistości”19.

Względy zdrowotne (zapalenie płuc) nie pozwoliły mi uczestniczyć 
w piątej z kolei konferencji, obradującej w Krakowie w maju 1979 r., 
której pokłosie ukazało się w wyżej cytowanych „Studiach krakow
skich filozoficzno-teologicznych -  Annalecta Cracoviensia”, t. XI, 
Kraków 1981.

2. Ponownie ,J)ookoła św. Stanisława” (1979)

Ozdobą tej publikacji była rozprawa Mariana Plezi, Dookoła sprawy 
św. Stanisława, rozważająca na ss. 251-413 wszystkie podstawowe 
zagadnienia związane z tą „sprawą”, ze względu na zakres poruszo
nych tematów i wzorową interpretację wszystkich podstawowych 
źródeł. Poprzedzona obszernym wstępem historiograficznym „dzieje 
problemu” (ss. 253-269). Nie była jeszcze biografią św. Stanisława, 
ale stworzyła pełną dla niej podstawę20.

Rozprawa M. Plezi miała charakter wybitnie źródłoznawczy. 
W kolejnych rozdziałach Autor rozpatrzył zarówno źródła kroni
karskie, jak i ikonograficzne i materialne, podbudowując za każ
dym razem swoje opinie krytyką obiegowych poglądów innych 
badaczy.

19 Tamże, s. 654-655. Ale w końcu również i u niego przeważyło przekonanie bar
dziej pesymistyczne: „Miał rację nasz wielki historyk Stanisław Smolka, gdy pisał na 
początku XX wieku: =Ignorabimus. Nie znamy i nie poznamy historycznego biskupa 
Stanisława^”.
20 G. L a b u d a ,  Wokół postaci św. Stanisława biskupa krakowskiego, „Studia Zró-
dłoznawcze”, 27 (1983), s. 187-189; tutaj omówienie pozostałych referatów.
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Na pierwszym miejscu znalazły się płaskorzeźby na chrzcielnicy 
kościoła w Tryde (Szwecja), z wyobrażeniem wskrzeszenia kościotru
pa w powiązaniu z osobą biskupa w mitrze. Chciano w nim dopatrzeć 
się św. Stanisława, wskrzeszającego według zanotowanej w źródłach 
polskich legendzie Piotra z Piotrawina. Opowiadał się za tym Włady
sław Semkowicz (1924), sprzeciwiał Mieczysław Gębarowicz (1927); 
Plezia opowiedział się za poglądem Gębarowicza. Tak samo krytycz
nie wypowiedział się na temat innych płaskorzeźb w jednym z kościo
łów wrocławskich z figurami, mającymi wyobrażać św. Stanisława 
i króla Bolesława Śmiałego, wreszcie omówił fresk z bazyliki św. 
Franciszka z Asyżu, wyrażający scenę porąbania członków św. Stani
sława według wersji rocznika mansjonarzy krakowskich z XIV wieku, 
a więc, będący świadectwem rozwoju legendy o św. Stanisławie, ale 
nie odnoszącym się jako źródło do wydarzeń z roku 1079.

W dalszym ciągu Marian Plezia zajmuje się już tylko źródłami pi
sanymi, a wśród nich na pierwszym miejscu listem papieża Paschalisa 
(1099-1118) do mewymienionego imiennie arcybiskupa-metropolity, 
zaadresowanego w zachowanych przekazach rękopiśmiennych do 
miejsca jego rezydencji już to ogólnie: Poloniensi archiepiscopo, już 
to przeważnie konkretnie do jego siedziby w różnych wersjach: Colo- 
niensi, Palermiensi, Panormitano, Poleviensi, Polonorum, Pomenensi, 
Toletano, Spalatino, Colocensi, itp.21

W bulli tej znajduje się ważna wiadomość, iż rzeczony arcybiskup 
me złożył powinnej papieżowi przysięgi obediencyjnej, a ponadto nie 
starał się o uzyskanie od papieża palliusza, upoważniającego go do 
sprawowania nadzoru nad swymi sufraganami, równocześnie przy
pomina mu, że jego poprzednik skazał lub potępił (damnavit) jednego 
z swych sufraganów, wkraczając bezprawnie w kompetencje zastrze
żone dla Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z adresem część historyków 
wiązała ten list Paschalisa II z sądem nad biskupem Stanisławem, 
imiennie prawdopodobnie z ówczesnym arcybiskupem gnieźnieńskim 
Bogumiłem. Ze względu na wzmiankę: „Czyż to do pierwszego spo
śród Węgrów (Ungarico principe) powiedziano i Ty nawróciwszy się 
utwierdzaj w wierze braci twoich”, a także dając pierwszeństwo adre
sowi: Colociensi archiepiscopo Marian Plezia odniósł ten list do wę-

21 Według najnowszego wydania w: Diplomata Hungariae Antiqussima, vol. I, ed. G. 
G y ô r f f  y , Budapestini 1992, nr 124, s. 144-346.
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gierskiego arcybiskupa w Kalocsy, wypowiadając się tym samym 
przeciw adresatowi polskiemu.

Uszła mojej uwadze rozprawa P. Zerbi z roku 1982, w której do
wodził on, iż odbiorcą bulli papieża Paschalisa mógł być arcybiskup 
Splitu Manasses, poprzednio biskup Zagory, przeniesiony na to sta
nowisko przez Króla Kolomana w r. 1113.

Przypomnieli ją  teraz Krzysztof Skwierczyński i ks. Grzegorz Ryś. 
Nie podejmując się w tym miejscu dokładniejszego rozważania tej 
nowej hipotezy, trzeba zauważyć, że (zważywszy datę tej ordynacji), 
nie wydaje się, aby do mego mogły być odniesione zarzuty papieża. 
Trudno też odnieść je do jego poprzednika arcybiskupa Krescencju- 
sza, który wyniesiony na to stanowisko w roku 1102 otrzymał od pa
pieża paliusz, jak to wykazał M. Gębarowicz, sprawa wymaga po
nownego rozważenia22.

Na piątym miejscu znalazł się List księcia czeskiego Wratysława, 
w przekazie rękopiśmiennym: Glorioso Boloniorum regi O., rzeko
mo (ze względu na zapis: Boloniorum) adresowany do Bolesława 
Śmiałego, zawierający wzmiankę o sporze między adresatem a jego 
bratem biskupem, co miałoby się odnosić do konfliktu Bolesława 
Śmiałego z biskupem Stanisławem. Ten tekst upoważnia innych 
badaczy do odniesienia sporu między księciem czeskim Wratysła- 
wem i jego bratem Jaromirem-Gebhardem. Na tym stanowisku sta
nął też słusznie Marian Plezia, skreślając go z list źródeł odnoszą
cych się do enigmatycznej Wzmianki czeskiego historyka Jana Skali 
z Dubrawki (1486-1553), jakoby książę Wratysław i jego żona Swa- 
tawa (Świętosława), siostra króla Bolesława, nakłaniali go do po
prawy, co niektórych historyków utwierdzało w przekonaniu 
o udziale Czechów w wydarzeniach związanych ze strąceniem Bole
sława Śmiałego z tronu. Brak jednak cienia prawdopodobieństwa, że

22 P. Z e r b i ,  La ,,Significasti" di Pascale e dietta a un archivescovo di Spalato? 
Reflessoni e ipotesi, w: Vita religiosa, morale e sociale ed i Concili di Split (Spalato) 
dei sec. X-XI, Padova 1982, s. 115-153 (praca nie notowana w ówczesnej literaturze 
polskiej; M. G ę b a r o w i c z ,  Polska Węgry, s 538-539; K. S k w i e r c z y ń s k i ,  
La bolla di Pasquale II Significasti frater Carissime: una fonte per la ąustione di San 
Stanislao?, "Quaestionnes Medii Aevi Novae”, 7 (2003), s. 207-236; G. R y ś , O tzw. 
liście Paschalisa II raz jeszcze, w: Lex in corde meo. Studia dedykowane Jego Magni
ficencji bp. Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 50-lecia pracy naukowej, Kraków 2004, 
s. 465-472.
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Dubrawski korzystał w tym wypadku z jakiegoś nieznanego źródła; 
jest to tylko fakt historiograficzny.

W części III swojej rozprawy M. Plezia przeszedł do analizy, jak je 
nazwał: „źródeł naczelnych”.

Na pierwszym miejscu znalazła się przechowywana w skarbcu ka
tedry wawelskiej czaszka biskupa Stanisława. Poddana fachowej ana
lizie w r. 1963 medycznej przez prof. Jana Olbrychta i dr. Mariana 
Kusiaka odsłoniła nowy „fakt źródłowy”, że jej nosiciel został ugo
dzony „narzędziem tępokrawędzistym”. Marian Plezia poddał równie 
dokładnej analizie przypuszczenie, że czaszka istotnie należy do św. 
Stanisława i uprawdopodobnił, że tym tępym narzędziem był „Cze
kan” króla Bolesława, który osobiście uderzył biskupa.

W zasadzie powinniśmy dać pierwszeństwo wersji Anonima Galla, 
iż św. Stanisław zmarł na skutek „truncatio membrorum” (na temat 
znaczenia tego technicznego określenia wypowiedziano wiele zdań); 
niekoniecznie musi to być sprzeczne z wersją Mistrza Wincentego, iż 
król najpierw śmiertelnie ugodził biskupa odprawiającego w kościele 
św. Michała mszę św. na Skałce, a następnie poddał swoim służkom 
polecenie „porąbania” zwłok. Nie ulega wątpliwości, że dopiero po 
dokonanej przez M. Plezię analizie świadectwa, wynikającego ze sta
nu samej czaszki, ukonstytuowała nowy „fakt źródłowy”, pośredni, 
ale wymowny.

Na drugie w tej grupie źródeł miejsce wysuwa się przekaz Anonima 
Galla, znajdujący się w ks. I rozdz. 27 kroniki Anonima Galla23 *.

W swej analizie po rewelacyjnej poprawce Stanisława Krzyżanow
skiego, wykazującej, że Anonim posłużył się wyrazami: christus za
równo na oznaczenie króla, jak i biskupa i po znanej nam już replice 
Tadeusza Wojciechowskiego na zgłoszone przeciw jego interpretacji 
zarzuty w rozprawie: Plemię Kadłubka, M. Plezia w zasadzie zgodził

23 Może warto już teraz zaznaczyć, że obecnie wiemy już nieco więcej o tym kronika
rzu w wyniku rozprawy T. J a s i ń s k i e g o ,  Czy Gall Anonim to Monachus Littoren- 
sis, „Kwartalnik Historyczny”, 112 (2005), nr 3, s. 69-89, a także G. L a b u d y ,  
Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej Kroniki dziejów Polski, na Anonima- 
Wenencjanina, „Studia Źródłoznawcze”, 44 (2006), s. 117-125, z których dowiadu
jemy się, że Anonim przybył do Polski, jako wygnaniec (exul), zapewne w towarzy
stwie również weneckiego wygnańca Maura, biskupa krakowskiego; znalazł się więc 
w środowisku, które z wszystkich ówczesnych najlepiej zachowało w pamięci wyda
rzenia z roku 1079.
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się z Wojciechowskim, że istotą ówczesnych wydarzeń był konflikt 
króla i biskupa, że do grzechu „zdrady” biskupa król dorzucił grzech 
zabójstwa biskupa, co potwierdził w swym tłumaczeniu Gallowego 
zapisu i że to było przyczyną wygnania króla na Węgry.

Rzecz znamienna, poświęcając tyle miejsca egzegezie rozdziału 27, 
badacz ten zupełnie nie zainteresował się treścią spotkania króla Bole
sława z królem węgierskim Władysławem; pominął zwłaszcza za
strzeżenia Stanisława Smolki i Adama Miodońskiego odnośnie do 
najbardziej spornego zdania: Sed deferre Vladislavo facto dolet inimi- 
co i bez słowa krytyki przyjął poprawkę G. Saengera, proponującego 
zamianę: deferre na de fratre, a zatem w pełni też podzielał pogląd 
Tadeusza Wojciechowskiego, iż słowa te odnoszą się do księcia- 
jumora Władysława jako przywódcy „buntu”, do którego biskup Sta
nisław tylko się dołączył. Podsumowując swoje rozważania, pisał: 

„Jeśli idzie o pominięcie milczeniem przyczyn i okoliczności upadku 
króla Bolesława II, to Gall miał po temu przynajmniej dwa ważne po
wody. Najpierw nie ulega wątpliwości, że król padł ofiarą buntu, który 
wyniósł do władzy jego młodszego brata, Władysława Hermana. Czy 
Władysław był sprawcą tego buntu, czy też tylko patronował mu i ze
brał jego owoce, to ma dla nas w tej chwili drugorzędne znaczenie; fak
tem jest, że doszedł do tronu drogą uzurpacji”24.

Wracając do egzegezy tekstu w rozdziale 27 cenne są spostrzeżenia 
M. Plezi dotyczące słowa: traditor, z konkluzją:

„z faktu, że w rozdz. 27 księgi I nieznany z imienia biskup określony 
został mianem zdrajcy, a czyn jego zakwalifikowany jako zdrada, wno
sić możemy tylko, że wedle kronikarza ów biskup nie dochował obo
wiązku wierności, jaką był winien królowi, jako swemu »panu przyro-

24 M. P l e z i  a,  Dookoła sprawy, s. 306; godził się też bez zastrzeżeń na korektę 
G. Saengera wspólnie z R. Gródeckim w swoich przekładach odnośnego tekstu kroni
ki Anonima. Zob. A n o n i m  tzw. G a l l ,  Kronika Polska, przełożył i opracował 
R. G r ó d e c k i ,  Biblioteka Narodowa, ser. I nr 59 Kraków 1923, s. 95: „Gdy usły
szał Władysław, że Bolesław przybywa, częścią cieszy się bowiem z przyjęcia brata 
i przyjaciela, lecz boleje nad tern, że brat (jego) Władysław (Herman) stał się (dlań) 
wrogiem”. Podobnie M. Plezia w wydaniu 7. tej kroniki w tej samej serii, Wrocław 
1996, s. 54-55, dodając w komentarzu: „Pod tym (tj. wrogiem) -  umyślnie niejasnym 
-  wyrażeniem kryje się (dostrzeżony dopiero przez T. Wojciechowskiego na początku 
naszego wieku) fakt, iż Władysław Herman, młodszy brat Bolesława Śmiałego, pod
niósł bunt przeciw niemu i przyczynił się do wypędzenia go z kraju, przez co wro
giem Władysława węgierskiego”.

WZNOWIENIE DYSKURSU W SPRAWIE MĘCZEŃSTWA 21

dzonemu«. Co mianowicie czyniąc naruszył ową wierność -  tego 
z kromki Galla wyczytać nie podobna, gdyż za takie złamanie wierności 
on sam i jego epoka poczytywali bardzo rozmaite czyny” (s. 317-318).

Nie poddał też M. Plezia bardziej szczegółowej analizie faktu, że na 
zamianie: deferre na: de fratre Tadeusz Wojciechowski zbudował cały 
gmach zarzutu „zdrady” księcia Władysława Hermana i jeszcze dalej 
idący domysł o spisku z księciem czeskim Wratysławem, choć o tym 
nie znajdziemy ani jednego słowa w kronice Anonima.

Ostatnim ważnym ogniwem wśród tych „źródeł naczelnych jest 
„epigram” umieszczony na grobie św. Stanisława w katedrze wawel
skiej. Należy się zgodzić z M. Plezią, że został on tam umieszczony 
po roku 1142 po zakończeniu przebudowy katedry. W napisie tym 
doszło po raz pierwszy do wyraźnego przesunięcia akcentów. Gdy 
w kronice Anonima Galla grzechy obu adwersarzy się równoważą: 
Bolesław zabójca, biskup Stanisław „zdrajca”, to tutaj król występuje 
już jako bezbożnik, z którego czynami biskup nie chciał się pogodzić 
(quia non fovit impietati), natomiast biskup sam -  już jako męczennik 
dobrej sprawy (martirio meritas celi migravit). Autor tego epigramu, 
z pewnością wywodzący się z grona ówczesnych kanoników kapituły 
krakowskiej, mógł być świadkiem wydarzeń z roku 1079 i wyrażał 
opinię swego środowiska, która w innym świetle, niż Gall oceniała 
jego wystąpienie. Epigram ten w swoim czasie odegrał ważną rolę 
w procesie kanonizacyjnym św. Stanisława sto lat później.

Na końcu swej źródłowej analizy Marian Plezia poświęcił dużo 
miejsca wiarygodności przekazów o tym konflikcie w kronice Mistrza 
Wincentego, napisanej przed r. 1206, kiedy on sam zajął tron biskupi 
w katedrze krakowskiej. W przeciwieństwie do autora epigramu mógł 
on relacjonować wytworzoną już w tym czasie tradycję już tylko 
z świadectw pośrednich. Jak wiemy, Tadeusz Wojciechowski odrzucił 
tę jego relację w całości, nie siląc się nawet na jej weryfikację. Tym
czasem M. Plezia potraktował ją  z całym respektem i pierwszy doko
nał jej analizy, kontynuując moją dokonaną w tym samym duchu, 
w referacie z r. 1973, a potem szczegółowo niezależnie od wywodów 
M. Plezi rozwiniętą w moim artykule, ogłoszonym w roku 1981. Ten 
dwugłos ma swoją wymowę25.

25 M. P 1 e z i a , Dookoła sprawy, s. 330-352; G. L a b u d a ,  W 75. rocznicą ukazania 
się ,, Szkiców historycznych ” Tadeusza Wojciechowskiego, Kwartalnik Historyczny,
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Na początek, przystępując do analizy przekazów Mistrza Wincen
tego, trzeba silniej podkreślić fakt, że relacje jego składają się z dwu 
niezależnych konstrukcyjnie części, z których pierwsza mieści się 
w opisie wydarzeń krakowskich z r. 1079, natomiast druga dopiero 
włożona w usta króla Bolesława jako odrębna, w czasie jego pobytu 
na Węgrzech26 27.

Na podstawie wybranych z jego kroniki wydarzeń sprawdzał ich 
wiarygodność. Warto w tym miejscu przytoczyć jego opinię o stosun
ku T. Wojciechowskiego do tego dzieła:

„Reputację mistrza Wincentego jako historyka nadszarpniętą już w dru
giej połowie XIX w., zrujnował ostatecznie T. Wojciechowski w Szki
cach historycznych XI w., a zwłaszcza w szkicu dodatkowym pt. Plemię 
Kadłubka. Warto zaś zwrócić uwagę, że zrobił to nie tyle przy pomocy 
wnikliwej krytyki, ile po prostu samym bezgranicznym pogardliwym 
potraktowaniem tego kronikarza, którego faktury literackiej nie rozu
miał, a to przyprawiało go o zniecierpliwienie. Można ostatecznie zro
zumieć przyczyny niechęci lwowskiego uczonego, ale trudno nie 
stwierdzić, że lekceważenie źródła jest najgorszą ze wszystkich możli
wych metod hermeneutyki, gdyż w ogóle zamyka do niego dostęp

 ̂ • ,27i stwarza sytuację bez wyjścia” .
Zaczynając swoją analizę od początków panowania króla Bolesława 
aż do znanego nam końca (ks. II, rozdz. 16-21) M. Plezia słusznie 
zauważa, że głównym jego źródłem była kronika Galla, którą w wielu 
miejscach amplifikuje i uzupełnia, odwołując się do środowiskowej 
tradycji. Musimy się zgodzić, chcąc nie chcąc, z tymi uzupełnieniami, 
tworzącymi wzorzysty obraz obszernie przedstawionego aktu zabójstwa 
biskupa przez króla. Na korzyść relacji Wincentego działa bowiem fakt 
wyłączności jego świadectwa potwierdzonego wcześniej w zapisie ka

88 (1981), nr 2, s. 323-351; przedruk: G. L a b u d a ,  Szkice historyczne X  i X I wieku, 
Poznań 2004, s. 15-46. Jak już zaznaczyłem, rozprawa M. P 1 e z i  w „Analectach” 
ukazała się drukiem dopiero w r. 1981; była dla mnie niedostępna. Wykorzystałem ją  
w pełni dopiero w mojej monografii z r. 2000.
26M a g i s t r i  V i n c e n t i i ,  Chronica Polonorum, ed. M. P l e z i a ,  lib. II, cap. 
20, 1-8 i cap. 20, 9-15, s. 56-58; M i s t r z  W i n c e n t y  (tzw. Kadłubek), Kronika 
polska, przełóż. B. K ii r b i s , ks. II, rozdz. 20, s. 76-80.
27 Ujemna opinia o kronice Wincentego Kadłubka urobiła się w odniesieniu do jego
opowiadań „bajecznej” historii Polski, którą potem mechanicznie przeniesiono na
współczesne mu przekazy w ks. II i III. Ob. gruntowną analizę jego kroniki przez
O. B a l z e r a ,  Studyum o Kadłubku, w: Pisma pośmiertne, t. I-II Lwów 1934-1935.
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lendarzowej: Stanyzlaus episcopus Cracouiensis interfectus est. Możemy 
podważać wiarygodność poszczególnych epizodów, ale odwołując się 
wyłącznie do przesłanek racjonalnych (ks. II rozdz. 20, 1-8).

Mniej bezradni jesteśmy przy ocenie zarzutów i obelg miotanych we
dług Wincentego przez króla pod adresem biskupa na Węgrzech, ks. II, 
9-14. Gall mówi tylko ogólnie o „zdradzie”, natomiast Wincenty formu
łuje je o wiele dokładniej. W przekazie tym po wyliczeniu przestępstw 
biskupa (w tym również z zakresu obyczajowości) kronikarz stwierdził 
wyraźnie, „że wreszcie spiskowaniem królowi zgotowano zagładę {quod 
regis denique coniuratum est excidium), a także orzekł, że „w nim jest 
początek zdrady, korzeń wszelkiego zła {astruit ilium proditionis origi- 
nem)\ to wszystko, mówi, wypłynęło z tego zgubnego źródła”28 * *.

W tym miejscu aż się prosiło o komentarz. Mistrz Wincenty nie 
wahał się włożyć w usta króla Bolesława słów, stawiających bisku
pa Stanisława w roli prowodyra buntu. Są one w pełnej sprzeczno
ści z zapewnieniami Tadeusza Wojciechowskiego, że prowodyrem 
tym był młodszy brat Władysław Herman, a biskup tylko się do 
tego buntu przyłączył. Mistrz Wincenty, sięgając do kroniki Galla, 
poprzedzając tę tyradę, opowiada również, jak niegodnie król Bo
lesław zachował się wobec króla Władysława podczas powitania na 
ziemi węgierskiej.

Wymowa tych inwektyw brzmiałaby o wiele dosadniej, gdyby 
Mistrz Wincenty cały ten zespół zarzutów był umieścił na początku 
swej relacji jako uzasadnienie zamachu króla na życie św. Stani
sława. Dramatyzacja literacka wzięła tu górę nad racjonalizacją 
wykładu.

W sumie Marian Plezia do obu tych opowieści odniósł się pozy
tywnie:

„Takie postępowanie królewskie miało wywołać interwencję biskupa 
krakowskiego Stanisława, który w kronice Kadłubka (rozdz. 20, B) 
występuje w miejsce anonimowego Gallowego »biskupa«. Ta identyfi
kacja jest niewątpliwie historyczna i nigdy nie budziła żadnych zastrze
żeń; warto jednak zwrócić uwagę, że mistrz Wincenty dysponuje w tym 
miejscu materiałem pełniejszym, niż Galio wy, zaczerpniętym oczywi-

28 Z jeszcze gwałtowniejszymi oskarżeniami wystąpił król w podsumowaniu swej 
oskarżycielskiej filipiki: „Czegóż więc -  rzecze -  dopuszczono się, gdy usunięto 
zakałę królestwa, potwora ojczyzny, zgorszenie dla wiary, gdy w rzeczpospolitej 
zgaszono publiczny pożar”.
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ście z tradycji lokalnej i lokalnych zabytków pisanych (rocznik kapitul
ny, epitafium)29.

Polecenia godny jest dalszy ciąg analiz źródłowych, zwłaszcza rocz
ników, a także, żywoty z okresu kanonizacji oraz tradycja Długoszo- 
wa (ss. 330-380), ale ich weryfikacja przekracza potrzeby niniejszego 
sprawozdania z przebiegu badań nad „sprawą św. Stanisława”. Wró
cimy do nich w części trzeciej.

3. Szkice historyczne Wojciechowskiego w 75 rocznicę wydania

Zbliżająca się 75. rocznica wydania przez Tadeusza Wojciechowskie
go Szkiców historycznych X I wieku skłoniła mnie do podsumowania 
plonu naukowego do rozwiązania „sprawy św. Stanisława” przez na
rosłe w tym czasie badania. Ponieważ nie ukazała się wówczas dru
kiem (ze względów, o których mówiliśmy poprzednio) i ponieważ 
minęły uroczystości jubileuszowe w roku 1979, było rzeczą naturalną, 
że w dużej mierze nawiązałem do swego ówczesnego referatu z r. 
1973 i opracowanej już pełniejszej rozprawy30.

Jak wiemy, do poglądu sformułowanego potem przez T. Wojcie
chowskiego w jego replice z r. 1910 pełny akces zgłosili ówcześni 
polscy mediewiści w osobach: Stanisław Zakrzewski i Roman Gró
decki, w szczególności wypowiedzieli się za jego zdaniem i zgodnie 
z jego sugestią, że „motorem zaburzeń w Polsce uczynili Władysława 
Hermana i zgodzili się z nim, że „przynależność biskupa do spisku 
była raczej »sprawą odrębną«, która przyspieszyła wybuch buntu

29 M. P 1 e z i a , Dookoła sprawy, s. 346. Nie należy wątpić, że pierwotna redakcja 
rocznika kapitulnego krakowskiego musiała zawierać dokładniejszy zapis tych wyda
rzeń, ale jak wiemy, Wincenty z Kielczy, sporządzając odnośną redakcję rocznika, 
pod rokiem 1079 wpisał własną opowieść o tych wydarzeniach zaczerpniętą bezpo
średnio z jego: Vita minor s. Stanislai (zob. Najdawniejsze roczniki krakowskie 
i kalendarz, wyd. Z. K o z ł o w s k i e  j -  B u d k o w e j ,  s. 51 i przyp. 136.
30 G. L a b u d a ,  W 75. rocznicą ukazania się „Szkiców historycznych ”, s. 323-351; 
przedruk G. L a b u d a ,  Szkice historyczne X-XI wieku, s. 15-46 i „posłowie”, s. 469- 
470. Po ostatecznym zredagowaniu artykułu w roku 1980 i zaopatrzeniu przypisami 
został przekazany do publikacji w „Kwartalniku Historycznym”. W rozdziale I tego 
artykułu omówiłem z ogólnym zarysie przebieg dyskusji, głównie skupiającej się na 
wymianie zdań między Adamem Miodońskim, Stanisławem Smolką i Tadeuszem 
Wojciechowskim, ogłoszonej w „Przeglądzie Powszechnym” 26, t. 101-103 (1909), 
która jest nam już znana ze sprawozdania Jerzego Kłoczowskiego z r. 1979.
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i zasiliła obóz Hermana nowymi stronnikami”, natomiast obaj zgodnie 
powątpiewali „w aktywny udział Czechów w obaleniu władzy Bole
sława Śmiałego”.

Najdalej w akceptacji poglądów T. Wojciechowskiego poszedł 
Henryk Łowmiański, opowiadając się „za ścisłą łącznością wystąpie
nia biskupa Stanisława i Władysława Hermana”, a jeśli kara spotkała 
samego biskupa, to dlatego że przebywał on »w jaskini lwa« w Kra
kowie, podczas gdy Herman schronił się w miejscu bezpiecznym”; 
równocześnie wyobrażał sobie, „że Herman na czele własnego pol
skiego oddziału i przypuszczalnie posiłków czeskich wtargnął do 
(Mało)polski, nie napotykając oporu i wkroczył do Krakowa”31.

W dalszym ciągu mego artykułu zwróciłem uwagę, że w toku trwa
jącej od roku 1910 dyskusji „nie został systematycznie rozpatrzony 
pewien aspekt odpowiedzi Tadeusza Wojciechowskiego, dotyczący 
jego biernej akceptacji poprawki G. Saengera, jeszcze raz wydobyty 
przez A. Miodońskiego, to ani „on sam ani nikt inny po nim do mego 
nie wrócił” (s. 339). Uznałem więc za wskazane jeszcze raz odwołać 
się do zastrzeżeń Miodońskiego:

„...Krytyka tekstu ma przede wszystkim obowiązek trzymać się tradycji 
rękopisów i starać się wytłumaczyć i bronić lekcji przekazanej środkami 
dozwolonymi (...). W naszym wypadku dyskutujący mieli to poczucie, że 
rozdział 28 Galla (ks. I) w całości poświęcony jest opowiadaniu o spotka
niu Bolesława z Władysławem węgierskim i jego skutkach, że odmienne 
uczucia radości i boleści rozgrywają się tylko między nimi dwoma. Inter
pretacja -  była w zasadniczym punkcie słuszna”32.

Ale proponowana przez A. Miodońskiego własna wykładnia tekstu 
i idące w ślad za tym jego tłumaczenie nie mogło liczyć na aprobatę. 
Doszedłem do wniosku, że „raczej należy przyznać rację tym wszystkim, 
a przede wszystkim Smolce, że podmiotem dla czasownika: dolet jest 
Władysław, król węgierski”, co wyraziłem słowami, że przy takim zało
żeniu „stajemy przed koniecznością przetłumaczenia tekstu, który wobec

31 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Król Bolesław II i biskup krakowski Stanisław. Dwie tenden
cje ustrojowe: jedynowładcza i patrymonialna, „Studia Historyczne”, 22 (1979), 
s. 175 i n., 182. Nicość całej argumentacji mającej dowodzić czeskiej interwencji 
i rządów księcia (króla) czeskiego Wratysława w Polsce wykazałem w rozprawie 
O stosunkach prawno-politycznych państwa polskiego z państwem niemieckim w X-XI 
wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 57 (2005), s. 366-370.
32 A. M i o d o ń s k i , P P r .  27, t. 106, s. 133.
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tego przybierze postać: sed deferre »regi Ungarorum« facto dolet inimi- 
co” (s. 362).

Z proponowanych przez wielu badaczy tłumaczeń za najbardziej 
zbliżoną do rzeczywistości uznałem propozycję Smolki, który na pod
stawie analizy filologicznej tekstów łaciny klasycznej i pism Ojców 
Kościoła uznał za najwłaściwsze dla słowa: deferre znaczenie: „sza
nować, okazywać należne komuś względy”, a zatem: „W znaczeniu 
»uszanować, okazać względy, wyświadczyć łaskę« nadaje się: deferre 
najzupełniej do tekstu, o którym mowa”. Cały rozdział, od początku 
do końca, o spotkaniu dwu królów, z których jeden uważa się za kre
aturę drugiego33.

Oto jego przekład: „Gdy Władysław usłyszał, że Bolesław przyby
wa poniekąd cieszy się z przyjaciela, poniekąd pozostaje miejsce na 
gniew (obok radości), poniekąd cieszy się mianowicie z przyjęcia (że 
przyjmuje brata i przyjaciela), lecz... (tu następuje 5 wyrazów skażo
nego czy też tylko niezrozumiałego tekstu)... Nie przyjmuje go, jak 
każdy zwykł przyjmować obcego, czy też gościa albo równy równego, 
ale jak według prawa wasal obowiązany jest przyjmować swego pana 
lennego, albo książę króla, albo też król Cesarza”34.

Ostatecznie jednak Stanisław Smolka rozważywszy rozmaite moż
liwości przekładu, wynikające z składni gramatycznej, nie zdobył się 
na jednoznaczny przekład owych 5 niezrozumiałych słów. Wobec 
tego uczyniłem to za niego, proponując przekład: „lecz boleje Włady
sław, że ten (Bolesław) okazuje względy Władysławowi (królowi 
węgierskiemu) postępkiem nieprzyjaznym” (s. 343).

Na poparcie takiego przekładu odwołałem się do przekazu mistrza 
Wincentego (ob. wyżej), który tak tę scenę powitania opisał:

„Quo facto tmculentissimus ille exterritus (...), in Ungarium secedit. (...). 
Rege namque Ungarie Wladislao, cuius nuperrime memini, deuotam illi 
exhibente reuerentiam, immo pedestri ueneratione occurente, Boleslaus 
tanto supra se fastu rapitur, ut digno ilium osculo contempserit”.

A zatem „zamiast Gallowych: deferre Vladislao facto inimico, mamy 
tu Kadłubkowe: dignari contempserit” (s. 343). W rezultacie automa
tycznie upada cała konstrukcja Tadeusza Wojciechowskiego, zbudo
wana na zamianie: deferre na: de fratre, jakoby książę Władysław

33 S. S m o 1 k a , W sprawie, PP 26, t. 103, s. 10-11.
34 Tamże, s. 5-6.
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Herman stanął na czele buntu przeciw królowi Bolesławowi. Tadeusz 
Wojciechowski całkowicie zdyskredytował wspomniane wyżej zapisy 
mistrza Wincentego. Natomiast w obronie wiarygodności relacji Ka
dłubka, mimo dużej odległości czasowej tradycji kronikarza od wyda
rzeń z r. 1079 wystąpił S. Smolka.

Przychylając się już wówczas do jego wywodu, zwróciłem uwagę 
na dwie przesłanki:
a) „po pierwsze są wszelkie podstawy do traktowania tradycji podanej 
w kronice Wincentego Kadłubka, jako zapisu pamięci w jego czasach 
wciąż żywej, reprezentowanej instytucjonalnie przez grupę kano
niczną na Wawelu, a także -  co wydaje się równie doniosłe w środo
wisku dworskim, dynastycznym (...),
b) po drugie, na tym tle coraz jaśniej rysuje się trudność samookreśle- 
nia się Anonima Galla, który czerpiąc z inspiracji i informacji swoich 
kościelnych kooperatorów, musiał się też liczyć z książęcą racją stanu, 
dla której wystąpienie biskupa Stanisława miało charakter buntu prze
ciw legalnej władzy państwowej”, wreszcie:
c) po trzecie, na co dotąd nie zwrócono dostatecznej uwagi, w kronice 
Wincentego zostały wyraźnie zanotowane dwa nurty tradycji, z któ
rych jeden wyraża bez ochyby stanowisko kół kościelnych, natomiast 
drugi reprezentuje punkt widzenia kół świeckich, rycerskich, w ostat
niej instancji jednak kół dworu książęcego, tj. państwa i dynastię” 
(s. 347-348)35.

Przechodząc do podsumowania, wyraziłem mój pogląd następują
cymi wnioskami:

„Z powyższą oceną tradycji zachowanej w kronice mistrza Wincentego
można się w całej rozciągłości zgodzić. Taka jej ocena otwiera przed

35 Znowu trzeba przypomnieć opinię S. Smolki, który oceniając całość wypowiedzi 
Kadłubka, tak pisał: „Nie przypuszczam, aby Kadłubek wzmiankowane oszczerstwo, 
po części ohydne, wyczytał w jakiemkolwiek piśmie. Można zaś wiele przypisywać 
jego zamiłowaniu w krasomówczym bombaście, do tego jednak stopnia nie posunąłby 
się chyba upodobania w grze wyrazów, żeby dla niej sam wymyślał wstrętne urąga
nia, uwłaczające czci św. Stanisława, które go oburzają. Mniemałbym raczej, że to 
odgłos jakiejś dysputy z podobnym do niego, niemniej wyszkolonym krasomówcą, 
który w jego czasach potępiał =biskupa-przeniewiercę=, oddając hołd mściwego 
króla. Nie dziwiłoby mnie bynajmniej, gdyby np. w otoczeniu Mieszka Starego, w 
kole jego duchowych popleczników, znalazł się taki wymowny poprzednik dzisiej
szych nieprzyjaciół św. Stanisława” (PP, 26, t. 102, s. 445, przyp. 1).
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nami nowe perspektywy badawcze i skłania tym bardziej do ponowne
go przemyślenia nie tylko rzekomego »factum« księcia-juniora, lecz 
także rzeczywistego »factum św. Stanisława«. Jak sądzę, z tego pierw
szego zdjęliśmy znamię rebelianta przeciw królewskiej władzy brata, 
zdjęliśmy też, jak się wydaje, z tego drugiego odium »zdrajcy« pań
stwa, który z wrogiem zewnętrznym sprzysiągł się przeciwko swemu 
władcy. Ogólnikowe wyrażenie: traditor u Galla różnie można rozu
mieć, natomiast wyrażenia Kadłubkowe: excidium conjuradonis, prodi- 
tionis origo, mali radix, przypisane przez tradycję dworską biskupowi 
Stanisławowi, brzmią już bardziej konkretnie; według tej tradycji bi
skup Stanisław stal na czele opozycji możnowładczej i rycerskiej 
w kraju; że nie chodziło w tym wypadku o jakieś indywidualne wystą
pienie i że istotnie zawiązano w kraju sprzysiężenie przeciw królowi, 
wynika jasno z samego następstwa wypadków -  zabójstwo biskupa za
kończyło się strąceniem Bolesława Śmiałego z tronu i wygnaniem 
z kraju” (s. 349-350).

Jeżeli odejdziemy od hipotezy T. Wojciechowskiego i H. Łowmiań- 
skiego, że to strącenie z tronu i wypędzenie Bolesława Śmiałego było 
dziełem Władysława Hermana i posiłków czeskich, to jest rzeczą 
oczywistą, że dokonała tego możnowładczo-rycerska opozycja mało
polska, której prowodyra nie bez racji upatruje się w osobie przyszłe
go wojewody polskiego Sieciecha.

W sumie: „Mogliśmy się przekonać raz jeszcze o stałej aktualności 
Szkiców Tadeusza Wojciechowskiego. Jest to chyba najwyższa forma 
hołdu, jaką następne pokolenie może wyrazić swoim poprzednikom. 
Ten sam zaszczyt należy się, jak wykazaliśmy, również Stanisławowi 
Smolce i jego krytyka jest nadal aktualna” (s. 350).

Obecnie do tego grona najbardziej zasłużonych w odkrywaniu za
gadek, wciąż otaczających wydarzenia z 11 kwietnia 1079 r., należy 
dopisać Mariana Plezię, autora znakomitej rozprawy Dookoła sprawy 
św. Stanisława.

III. TRZECIA FAZA DYSKURSU (2000-2004)

Oddając w 1999 r. do druku moją książkę o św.Wojciechu, posta
nowiłem przygotować do druku znajdującą się wciąż w maszynopisie 
analogiczną książkę o drugim męczenniku i patronie Polski, świętym
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Stanisławie. Ta druga wymagała znacznych uzupełnień i aktualizacji 
wynikającej z dużego w międzyczasie postępu badań po roku 1979, 
w szczególności uwzględnienia rozpraw i artykułów wydanych dru
kiem w pokłosiu Konferencji jubileuszowej dopiero w roku 198136.

Cztery lata później Dyrekcja Wydawnictwa Poznańskiego dała mi 
możliwość opublikowania moich licznych rozpraw i artykułów, po
święconych dziejom Polski w X-XI wieku, w tym również artykułu 
zr. 1981 i dołączyła do nich piąte wydanie poszukiwanych wciąż 
Tadeusza Wojciechowskiego Szkiców historycznych z roku 190437.

1. Powrót dyskursu na stare, wydeptane tory

Gdy książka o św. Wojciechu wzbudziła zainteresowanie zarówno 
w recenzjach, jak okolicznościowych artykułach, to ta druga nie do
czekała się tym razem większego odzewu. Pierwszy omówił jej za
sadnicze tezy Jerzy Wyrozumski i w podsumowaniu taką o niej wyra
ził opinię:

„Pod względem konstrukcyjnym praca G. Labudy składa się z czterech 
części. Pierwsza zatytułowana „Przegląd historiografii” stanowi najob
szerniejsze, jak dotąd, omówienie poglądów i postaw metodologicz
nych w sprawie, która od wielu pokoleń budzi zaciekawienie i podnieca 
wyobraźnię. Część druga, nosząca tytuł „Analiza źródeł”, poświęcona 
jest w zasadzie rozbiorowi przekazu Anonima zw. Gallem. Pokazuje 
ona wysoką rangę źródła, które jest i pozostanie świadectwem koron
nym w „sprawie św. Stanisława”, choć w sposób zamierzony jest ono 
bardzo powściągliwe. Część trzecia, najobszerniejsza, nosi tytuł: 
„W poszukiwaniu tła konfliktu między królem Bolesławem a biskupem 
Stanisławem w świetle późniejszej tradycji”. Spośród przekazów źró
dłowych najwięcej uwagi poświęcił tu Autor przekazowi Mistrza Win
centego. Odgrywa jednak rolę w tym zakresie nie tyle analiza filolo
giczna, ile historyczna. Kompleksowe spojrzenie na czas rozgrywają
cych się wydarzeń uprawdopodobnia lub podważa elementy później-

36 G. L a b u d a ,  Święty Wojciech, biskup-męczennik -  patron Polski, Czech i Węgier, 
Wrocław 2000; tenże, Święty Stanisław, biskup krakowski, patron Polski. Śladami 
zabójstwa -  męczeństwa -  kanonizacji, Instytut Historii UAM, Poznań 2000, s. 181.
37 G. L a b u d a ,  Szkice historyczne X-XI wieku, s. 487; T. Wojciechowski, Szkice 
historyczne jedynastego wieku (a zatem bez szkicu X. Dalsze losy zatraconej korony 
i XI. Plemię Kadłubka), zaopatrzone moim wstępem: O piątym wydaniu Tadeusza 
Wojciechowskiego ,, Szkiców historycznych ” słów kilka, s. 7-11.
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szej tradycji. Część czwarta: „Rozwój legendy od biskupa »zabitego« 
do biskupa »umęczonego« i kanonizowanego” stanowi bardzo ważne 
dopełnienie całego obrazu. Właśnie rozwijający się kult nadawał spra
wie szczególny historyczny wymiar”.

I na zakończenie ogólna ocena: „Książka G. Labudy, najbardziej wni
kliwa ze wszystkiego co dotąd w »sprawie św. Stanisława« napisano, 
doskonała pod względem warsztatowym, nie zamknie na pewno dys
kusji w drażliwej wciąż sprawie. Być może inaczej ją  ukierunkuje. 
Spójna teza, jaką zbudował Autor, jest świetną odpowiedzią na Szkice 
historyczne jedynastego wieku T. Wojciechowskiego, które żyły 
w naszej wyobraźni przez parę pokoleń”38.

Oceny książki o św. Stanisławie dokonał też Jerzy Kłoczowski 
w referacie o mnie jako „historyku wczesnego chrześcijaństwa”. Wy
ręczył on mnie znakomicie w zreferowaniu moich głównych ustaleń, 
osiąganych drogą przekształcenia „faktów źródłowych” na „fakty 
historyczne”, tworzące tkankę ówczesnej rzeczywistości w ujęciu 
całościowym i pozwalające na sformułowanie „faktów historiogra- 
ficznych”, włączających te fakty jednostkowe do ogólnej syntezy 
dziejów Polski u schyłku XI wieku. Oddajmy po raz wtóry głos Je
rzemu Kłoczowskiemu:

„Całość swych nowych koncepcji dotyczących sprawy świętego Stani
sława przedstawił G. Labuda po raz pierwszy 25 maja 1973 r. w kra
kowskiej rezydencji arcybiskupiej w obecności kardynała Karola Woj
tyły, na ogólnopolskim spotkaniu mediewistów, które zorganizowałem 
na prośbę kardynała w ramach przygotowań do 900. rocznicy śmierci 
biskupa. Wypowiedzi Labudy towarzyszyła całodzienna doskonała 
dyskusja, uwidaczniająca wielką wagę sprawy dla polskiej mediewi- 
styki i różnorodnych panujących poglądów.
Wojciechowski w przedstawieniu sprawy świętego Stanisława opierał 
się na enigmatycznym zdaniu Galla, odrzucając całkowicie późniejszą 
relację Wincentego. Dzisiaj rozumiemy dużo lepiej i doceniamy war
tość kroniki Wincentego, słusznie też podejście Wojciechowskiego 
możemy uznać za poważny błąd metodyczny. Zdanie Anonima, że nie 
powinien król-pomazaniec mścić się na biskupie-pomazańcu, niejako 
oznacza sprowadzenie całego konfliktu do rzędu osobistego zatargu 
między królem i biskupem, bez uwzględnienia całego kontekstu wyda-

38 J. W y r o z u m s k i , „Kwartalnik Historyczny”, 108 (2002), s. 142-144.
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rżeń. W samym tekście Galla Wojciechowski źle zrozumiał ustęp doty
czący przyjęcia wygnanego Bolesława na Węgrzech przez tamtejszego 
króla Władysława, budując na tym swą tezę o zasadniczej roli w wyda
rzeniach buntu juniora Władysława Hermana, wspomaganego nadto 
przez szwagra, księcia czeskiego Wratysława. Tymczasem dzisiaj bez 
wątpliwości możemy przyjąć, co podnosi z naciskiem Labuda, iż „nie 
znajduje (...) żadnego poparcia w źródłach domysł zarówno o buncie 
Władysława Hermana, jak i też rzekomej czeskiej okupacji Krakowa” 
(Święty Stanisław, s. 164).

Wnikliwa analiza kroniki Wincentego uwidacznia, że znalazły się w niej 
zarówno elementy tradycji dynastycznej, niechętnej Stanisławowi, jak 
i oczywiście bliższe Wincentemu elementy tradycji kościelnej kapituły 
krakowskiej przede wszystkim, oraz możnych, sprzyjających Stanisła
wowi. Waloryzacja kroniki Wincentego -  przy braku jakichkolwiek pod
staw do mówienia »o wielkim spisku polsko-niemieckim, który rzekomo 
miał pozbawić Bolesława tronu« (s. 63) -  prowadzi do wniosku, że 
»przyczyn konfliktu między królem a biskupem należy szukać w stosun
kach wewnętrznych w kraju« (s. 120). Ważny jest tu obraz różnorodnych 
napięć, zatargów, walk, represji, jaki daje Wincenty.

W związku możnych, zawartym w obliczu represji stosowanych 
przez króla, Stanisław zajmował ważne miejsce. Groził królowi klą
twą, czy nawet klątwę rzucił. W odwecie król doprowadził do sądów 
nad biskupem, najpierw sądu kościelnego z arcybiskupem na czele, 
a potem sądu królewskiego, który skazał go na obcięcie członków. 
Gdy biskup schronił się na Skałkę, »sam król przybył na Skałkę i tam 
w bliżej nieznanych okolicznościach biskup został śmiertelnie ude
rzony w głowę« (s. 120). Dopiero to zabójstwo wywołało tak silne 
wystąpienie możnych i rycerstwa małopolskiego, że doprowadziło do 
ucieczki Bolesława z kraju. -  W zaburzeniach »zatraceniu uległa war
tość największa — korona królewska« (...). Drogo więc wypadło Pol
sce zabójstwo biskupa Stanisława (s. 127-128).

Powoli następował »rozwój« legendy od biskupa »zabitego« do 
biskupa »umęczonego« i »kanonizowanego« (s. 129). Od początku 
istniały duże różnice pamięci i tradycje, przychylne i wrogie czy nie
chętne. Przełomowe znaczenie miała niewątpliwie kronika Mistrza 
Wincentego, gdzie Stanisław został przedstawiony jako męczennik 
dobrej sprawy. Przemiany w całym kraju i w Kościele w XIII wieku 
sprzyjały bardzo narastaniu kultu; słusznie uwypukla tu rolę, jaką
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w jego umacnianiu odegrali mendykanci (s. 156). Badania Labudy nad 
twórczością dominikanina Wincentego z Kielczy dobrze ukazały jej 
»ważną rolę w tworzeniu ideologii politycznej zjednoczenia kraju 
i odbudowy instytucji królestwa«”39.

W roku 2005 pojawiła się pośmiertnie wydana książka ks. prof. 
Bolesława Przybyszewskiego, Święty Stanisław, biskup męczennik, 
nakładem Wydawnictwa De arte Rzeszów-Łańcut, zredagowana 
i zaopatrzona komentarzami przez Ingę Platowską-Sapetową. Składa 
się ona z dwu części, z których pierwsza zbiera wszystkie artykuły, 
biogramy i rozprawy Autora (s. 39-307), w drugiej prace i artykuły 
przyjaciół, uczniów i Jego współpracowników, przeważnie także 
zwrócone treścią na św. Stanisława40.

W tej pierwszej, niejako zamykającej drogę życiową i naukową 
ks. B. Przybyszewskiego znajduje się rozprawa pt. Święty Stanisław 
biskup krakowski, męczennik za sprawę Bożą. Polemika z Gerardem 
Labudą (s. 245-273), odnosząca się głównie do mojej książki o św. 
Stanisławie (2000), ale i też z odniesieniami do wcześniejszych moich 
prac.

Z konieczności ograniczę się tylko do prac znajdujących się w czę
ści pierwszej, a w szczególności odniosę się do „polemiki”.

Redaktorka książki, Inga Platowska-Sapetowa, pisze w swoim 
wstępie, że ks. Przybyszewski „pragnął dać odprawę jednemu z na
czelnych koryfeuszy polskiej mediewistyki PRL, który choć piastun 
doktoratów honoris causa wszystkich uniwersytetów, nie był koryfe
uszem na polu historii Kościoła i jej teologicznych nauk pomocni
czych z hagiografią na czele”. Prezentując własny wkład w badania 
żywotu św. Stanisława ks. B. Przybyszewski podkreśla, że na pierw
szej konferencji zwołanej przez ks. kardynała Wojtyłę czołowy referat 
wygłosił On i uzyskał takie uznanie, że treść referatu do wszystkich 
diecezji. W ślad za tą pracą poszły następne. Wszystkie one zostały

39 J. K ł o c z o w s k i ,  Gerard Labuda -  historyk wczesnego chrześcijaństwa polskie
go, w: Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, red. J. D o b o s z ,  Poznań 2006, 
s. 65-67.
40 Z konieczności muszę zauważyć, że zamieszczona w aneksach „Bibliografia św.
Stanisława Szczepanowskiego autorstwa ks. B. Przybyszewskiego”, tylko częściowo
notujące jego dorobek, nie została uzupełniona, rejestrującą wiele Jego prac pomiesz
czonych w części pierwszej (miejsce i daty wydania), co bardzo utrudnia zaszerego
wania ich czasowe i prowadzi do nieporozumień.
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przeważnie ogłoszone drukiem w Notificaciones e Curia Cracoviensi 
Metropolitana z lat 1972-1973, a więc w kręgu instytucjonalnie za
mkniętym. Dopiero w r. 1976 ks. Przybyszewski wygłosił komunikat: 
Święty Stanisław w ,,Kronice Polskiej ” Wincentego Kadłubka41.

Łatwo dostrzec, że, pisząc swoje pierwsze rozprawy o św. Stani
sławie, miałem o istnieniu prac ks. Przybyszewskiego tylko cząstkowe 
wiadomości; i tylko jedna z nich zajmowała się tematyką źródłoznaw- 
czą (1976). Moim tworzywem więc były przede wszystkim rozprawy 
wygłaszane podczas dyskusji w r. 1909, wznowione w osobnym wy
daniu: W sprawie św. Stanisława, Kraków 1926. Pierwszą naukowo 
obejmującą całość biografię św. Stanisława ks. B. Przybyszewski 
ogłosił pt. Święty Stanisław biskupa w: Polscy święci, t. VII, pod red.
J. R. Bara, Warszawa 1985, s. 11-85. Ks. Profesor Przybyszewski był 
obecny na konferencji z dnia 25 V 1973 r., ale głosu w dyskusji me 
zabrał. Teraz tak ocenił mój ówczesny wykład:

„Jego referat pt. Factum św. Stanisława wygłoszony w Krakowie 
w 1973 roku, wywołał konsternację, a nawet w niektórych punktach 
oburzenie słuchających. Odmawiał on ogólnie czczonemu świętemu 
Patronowi Polski chwały świętości, ukazując go bezpodstawnie jako 
grzesznika, przez przypadek tylko i na skutek okoliczności politycz
nych wyniesionego na ołtarze. Argumentacja Gerarda Labudy nie trafi
ła do przekonania osób zgromadzonych na sesji. W związku z reakcją 
słuchaczy, referent sam zrezygnował ze złożenia swego wystąpienia do 
druku. Rozmawiał jeszcze na ten temat z patronującym sesjom księ
dzem Kardynałem Wojtyłą, który odesłał go na konsultację do profeso
ra Jerzego Kloczowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
wybitnego historyka Kościoła. Wyniku tej konsultacji nie znam, ale 
prof. Labuda referatu do druku nie złożył”42.

Nie muszę komentować wynurzeń i odczuć autora powyższych słów. 
Wystarczy odesłać czytelnika do listu metropolity krakowskiego ks.

41 B. P r z y b y s z e w s k i ,  „Studia Źródłoznawcze”, 20 (1976), s. 127-128. W tym 
czasie napisał rozprawę: Sw. Stanisław, biskup krakowski i męczennik w oczach tra
dycji ludowej, „Notificationes”, 115 (1977), nr 1-2, s. 43-56, oraz większą rozprawę: 
Życiorys (żywot) św. Stanisława biskupa krakowskiego i męczennika, Kraków 1979, 
s. 45. Rozprawa: Monolog króla Bolesława Śmiałego. Z problematyki badań nad 
sprawą świętego Stanisława, „Analecta Cracoviensia”, 11 (1979), 415-431, ukazała 
się drukiem dopiero w r. 1981.
4"B. P r z y b y s z e w s k i ,  Święty Stanisław, s. 252.
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kardynała Wojtyły do mnie z dnia 14 I 1974 r. {Aneks nr 7). 
W dalszym ciągu intensywnie zajmowałem się tym tematem; w r. 
1979 dopracowałem się pierwszego jego zarysu monograficznego, ale 
ze względu na uzgodnioną z Księdzem Kardynałem i Profesorem 
Kloczowskim umowę powstrzymałem się z jej publikacją. Na jego 
ogłoszenie trzeba było czekać jeszcze dwadzieścia lat, gdy w stosun
kach Kościół i Państwo doszło do całkowitej zmiany i do nawiązania 
konkordatowej współpracy, w dużej mierze, jak wiemy, pod wpływem 
osobistego udziału w zamianie tego stosunku papieża Jana Pawła II.

Dopiero w r. 1979 ks. Bolesław Przybyszewski przesłał mi swoją 
większą rozprawę o św. Stanisławie, wydaną w Krakowie, z której mo
głem się zapoznać z Jego poglądami w tej sprawie. Podziękowałem Mu 
za ten dar obszernym listem z dnia 24 IV 1979 r., w którym od razu wy
łożyłem swoje aktualne zapatrywania, które potem ukazały się we wspo
mnianej rozprawie z r. 1982, w szczególności szczegółowo zreferowałem 
mój pogląd na sporne rozumienie wersu: sed deferre Yladizłao facto ini- 
mico. W odpowiedzi otrzymałem drugi list z dnia 3 V 1979 r., którym ks. 
Profesor Przybyszewski ponownie uzasadniał swoje tłumaczenie: „okazał 
się niechętny oddać pierwszeństwo Władysławowi”.

Uznałem, że w ogólnym poglądzie na św. Stanisława znajdujemy 
się na przysłowiowych antypodach, w szczególności zaś co się tyczyło 
przytoczonego wyżej zdania o Władysławie. Uchyliłem się od dysku
sji na ten temat, gdyż rozważanie występujących między nimi różnic 
rozsadziłoby sformułowany już do druku tekst (ob. oba listy w Anek
sie nr 4-5). To samo powtórzyło się w r. 1999, gdy przygotowałem do 
wydania moją książkę o św. Stanisławie. Podejmuję tę dyskusję do
piero teraz wezwany do tego „polemiką” Czcigodnego Autora.

Przystąpmy teraz do analizy zastrzeżeń ks. Profesora Przybyszew
skiego. Słusznie zaczyna on od wykładni tekstu Anonima Galla rozdz. 
27-29, przedstawiając własne jego tłumaczenie i komentarz (ss. 256- 
258). Co się tyczy rozdz. 27, to za najlepszy uznaje on dotychczasowy 
przekład Romana Gródeckiego, krytyczniej odnosząc się do przepro
wadzonej w nim korekty przez Mariana Plezię43.

43 Zestawienie tych przekładów: G. L a b u d a ,  Święty Stanisław, s. 51 Ks. Przyby
szewski kwestionuje wersję: „za żaden grzech karać cieleśnie”, a także zwrot: nie
usprawiedliwiamy króla, który tak szpetnie dochodził swych praw, pozostając przy
przekładzie: nie powinien był pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek grzechu
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Różnice objawiają się w momencie, gdy badacze przechodzą od 
ustalonego wyrazu do jego interpretacji. Do największych rozbieżno
ści doszło w interpretacji takich wyrazów w rozdz. 28, w szczególno
ści znanego nam już wersu: sed deferre (lub: de fratre) Yladislao facto 
dolet inimico, który ks. Przybyszewski tłumaczy w kontekście: „(Król 
Władysław) cieszy się z przyjęcia brata i przyjaciela, ale boleje nad 
tym, że stał się opornym w oddaniu mu pierwszeństwa”44. W obec
nym komentarzu ks. B. Przybyszewski ubolewa:

„Swoje odkrycie włączyłem do inauguracyjnego referatu jubileuszo
wego z roku 1972, który był wielokrotnie publikowany, jak wykazałem 
to na wstępie, a także do obszernej pracy: Upadek Bolesława Śmiałego, 
zamieszczonej w „Roczniku Krakowskim” w r. 1980, która figuruje 
w zestawieniu bibliografii w książce Gerarda Labudy, Św. Stanisław..., 
wydanej w roku 2000. Labuda nie zauważył mych rozpraw uwzględ
niających to nowe, bardzo istotne ustalenie naukowe i nie uwzględnia
jących istnienia buntu.”45 *
Łatwo stwierdzić, że w moim artykule z roku 1981 bardzo szeroko 

omawiałem zagadnienie: deferre -  de fratre, występując stanowczo 
przeciw hipotezie Tadeusza Wojciechowskiego o rzekomym buncie

mścić cieleśnie, oraz: ani króla tak szpetnie się mszczącego. Warto jednak zauważyć, 
że wyraz: quodlibet, znaczy: każdy (ob. F. B o b r o w s k i ,  Słownik łacińsko polski, 
t. II Wilno 1905, s. 1041), co usprawiedliwia poprawkę M. Plezi.

B. P r z y b y s z e w s k i ,  Święty Stanisław, s. 255. W jednej ze swych wcześniej
szych (przez wydawców nie datowanych) artykułów ten sam tekst oddał słowami: 
Cięścią cieszy się z przyjęcia brata i przyjaciela, lecz tknięty jest bolesnością, że 
(tenże brat) stał się opornym (factus inimicus) w oddaniu Władysławowi (węgier
skiemu) pierwszeństwa {deferre) należnego mu na ziemi węgierskiej” (s. 82).

B. P r z y b y s z e w s k i ,  jw., s. 258. Komentującą tę wypowiedź ks. Przybyszew
skiego Inga Platowska-Sapetowa posunęła się nawet do insynuacji, że „Profesora 
Labudę zainspirowała do zmiany zdania na ten temat publikacja ks. Przybyszewskie
go, może zaświadczyć fakt, że w swym referacie z roku 1973 Labuda akceptował 
jeszcze emendację Saengera i w tłumaczeniu wzmianki Galla o przybyciu króla Wła
dysława na Węgry, nie uwzględniał pierwotnego deferre, lecz emendowane de fratre. 
Zmiana de fratre na deferre nastąpiła u Labudy po opublikowaniu przez Bolesława Przy
byszewskiego jego odkrycia; po raz pierwszy zastosował tę zmianę w artykule: W 75- 
rocznicę ukazania się ,,Szkiców historycznych XI wieku ” Tadeusza Wojciechowskiego 
w „Kwartalniku Historycznym” nr 88 z roku 1981, s. 323-351. Profesor Labuda nie włą
czył nowej interpretacji ustępu Galla Autora niniejszej książki do swoich rozważań 
w książce z roku 2000, jako jego odkrycia czy też Jego nowej interpretacji; nie zaakcento
wał tego nowego faktu” (s. 259-260). Powstrzymam się od komentowania tych słów; 
wystarczy sięgnąć do naszej korespondencji z roku 1979 {Aneks nr 4-5).
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Władysława Hermana, ale nawiązałem w tym wypadku do wcześniej
szej dyskusji, która nad tym zagadnieniem toczyła się między Ada
mem Miodońskim (który pierwszy zakwestionował poprawkę G. Sa- 
engera) i Stanisławem Smolką a T. Wojciechowskim i sam właściwy 
przekład omawianego wersu (ob. wyżej), wyręczając w tym Smolkę 
zaproponowałem przekład: „lecz boleje (Władysław), że ten (Bole
sław) okazuje względy Władysławowi (królowi węgierskiemu) po
stępkiem nieprzyjaznym”.

Porównując ze sobą oba nasze przekłady, łatwo zauważyć, iż poza 
jedną myślą wspólną, że chodzi o króla węgierskiego Władysława, 
a me Władysława Hermana różnią się one ze sobą w sposób zasadni
czy. Nie było potrzeby podejmowania z ks. Przybyszewskim dyskusji 
na ten temat w książce z roku 2000.46

Na obecnym etapie dyskursu (wracając z krótkiej wycieczki na pole 
dyskusyjne rozdz. 28), pozostają nadal sporne kwestie w rozumieniu 
tekstów rozdz. 27. Nie stanowią już dziś przedmiotu sporu takie zapi
sy, jak: christus- christus lub formuła: króla mszczącego się tak szpet
nie, albo: króla, który szpetnie dochodził swoich praw (opowiadam się 
także za tą pierwszą wersją), to nadal nieprzezwyciężona jest różnica 
zdań rozumienia wyrażeń: „zdrada” (biskupa) i „wydał biskupa na 
obcięcie członków” (tak jak M. Plezia jak i B. Przybyszewski).

Co się tyczy określenia: zdrady, to ks. Przybyszewski, stając przed 
problemem „krótkosłowia” Anonima Galla, me wyjaśniającego gene
zy starcia między królem i biskupem, pełną garścią czerpie z obszer
nej na ten temat relacji mistrza Wincentego, poddając ją  dość swo
bodnej interpretacji.

„Król po przyjeździe (z Rusi) karze okrutnie rycerzy uciekinierów, 
a zarazem ciemiężycieli królewskich chłopów oraz kobiety i ich dzieci 
z nieprawego łoża, Biskup Stanisław przerażony okrucieństwami króla, 
upomina monarchę, może kilkakrotnie, wzywa do poprawy. Biskup wska
zuje mu zapewne, co najwyżej na zagrożenie utratą królestwa, a excidium 
regni comminatio, nie jest przecież tożsame z kierownictwem buntu. 
Ostrzeżenia biskupa okazały się daremne, jak o tym świadczy dalszy roz
wój wypadków. Św. Stanisław podjął wówczas postanowienia odwieść 
króla od tego postępowania dla dobra swej owczarni, w oparciu o prawo 
Boże i przykazania miłości Boga i bliźniego, wiedząc, że może go spotkać

46 G. L a b u d a ,  Święty Stanisław, s. 72-75.
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z rąk oszalałego monarchy, poświęcił i naraził swe życie dla dobra ludu 
i dla jego miłości, przyjął tę ofiarę życia po kanonicznej monicji; rzucił na 
niepoprawnego króla klątwę (...). Złożył dobrowolnie ofiarę ze swego ży
cia, żeby wstrząsnąć tak Bolesławem, jak i narodem, który był świadom 
jego męczeństwa”47.

Gdy teraz sięgniemy do autentycznego tekstu Wincentego nie bę
dziemy mieli trudności z odróżnieniem Kadłubkowej prozy życia od 
poezji komentarza, którymi obdarzył go Autor.

Jeszcze bardziej ta próba uwznioślenia postępowania biskupa rysuje 
się na tle dalszego ciągu tej relacji, o której mówiliśmy już wyżej48.

Na czym polegała rola biskupa Stanisława, oskarżonego przez Ano
nima Gala ogólnikowo o „zdradę”, mistrz Wincenty nie ma wątpliwo
ści, identyfikując ją  z wyrażeniem: proditor. Kto, jak kto, ale właśnie 
mistrz Wincenty, obznajomiony znakomicie z aktualnym słownic
twem zarówno prawno-kanonicznym, jak ustrojowo-politycznym, 
rozumiał ich treść.

Ks. Przybyszewski doskonale dostrzegł, że ta druga część relacji 
Kadłubka (II, 9-14) na każdym kroku podważa jego rozumienie części 
pierwszej (II, 1-8) i napisał dlatego osobny referat Monolog Bolesława 
Śmiałego, wygłoszony na konferencji z r. 1979, w którym starał się 
dowieść, że „rzekomy monolog Bolesława Śmiałego me jest zanoto
wanym na Węgrzech rzeczywistym monologiem króla i nie odnosi się 
w swej warstwie źródłowej do św. Stanisława. Stanowi fragment saty
ry na stan biskupi, przywiezionej w XII wieku z Francji, a przez Ka
dłubka wykorzystanej dla uatrakcyjnienia jego Kroniki”49.

Równie dużo kontrowersji wzbudzają słowa: gdy za zdradę biskupa 
wydał na obcięcie członków (obtruncatio membrorum). W tym zdaniu 
zakodowane są dwie czynności:

a) wydanie wyroku w postępowaniu prawnym;
b) wykonanie wyroku.
Wszystko, co istotne w tej sprawie, miałem do powiedzenia, mieści 

się w mojej książce na ss. 112-118. Ks. Przybyszewski w swej replice 
przedstawia to tak, jakbym kwestionował lub łagodził fakt obtrunkacji

47 B. P r z y b y s z e w s k i ,  Święty Stanisław, s. 260-262.
48 M i s t r z  W i n c e n t y  (tzw. Kadłubek), Kronika polska, ks. II, rozdz. 20, 9-14.
47 B. P r z y b y s z e w s k i ,  Święty Stanisław, s. 263. Wstrzymamy się tu od polemiki 
z braku miejsca z tymi wywodami, gdyż ich sztuczność interpretacyjna bije w oczy.
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(eufemizm), ale obaj zgadzamy się, że, na co pierwszy zwróciłem 
uwagę, że zarówno zapiska kalendarzowa, jak i „obtruncatio” Gallowa 
wzajemnie się uzupełniają, oraz że określenie kalendarzowe „został 
zabity” jest o wiele bardziej dobitne, niż wieloznaczne Gallowe „ob- 
truncatio membrorum”, zwłaszcza gdy w ślad za mistrzem Wincen
tym pójdziemy za faktem, że tego „zabójstwa” dokonał sam krok0.

W tych dociekaniach nad okolicznościami „zabójstwa” i „obtrunka- 
cji” św. Stanisława ważną rolę odgrywa wspomniany już wyżej wie
lokrotnie list papieża Paschalisa II z początku XII wieku, adresowany, 
jak to wynika z wielu odpisów, do arcybiskupa polskiego. Ks. Przyby
szewski stanowczo opowiada się za tymi historykami, którzy zaprze
czają, aby list ten był skierowany do arcybiskupa polskiego i znajdu
jąca się w mm wzmianka, że arcybiskup ten uczestniczył w sądzie 
potępiającymi (damnayit)50 51.

Jest rzeczą zrozumiałą, że ks. B. Przybyszewskiemu bliższa jest ta 
negatywna opinia. Ale rzecz jest tak złożona, że obecnie należy się 
liczyć z obu możliwościami. Ostatnio pojawiła się hipoteza Krzyszto
fa Skwierczyńskiego, że list był adresowany do arcybiskupa Spalato, 
ale już w roku 1937 M. Gębarowicz wykazał, że tamtejszy arcybiskup 
Krescencjusz wraz z swą ordynacją otrzymał z rąk papieża Paschalisa 
paliusz (zob. wyżej).

Nad wszystkimi propozycjami hipoteza „polska” ma tę przewagę, 
że większość przekazów rękopiśmiennych wskazuje na adresata pol
skiego {Poloniensi, Polonorum itp.). W swej wypowiedzi, dość ogól

50 B. P r z y b y s z e w s k i ,  Święty Stanisław, s. 265-266.
51 Ksiądz prof. B. Przybyszewski powołuje się w szczególności na opinię Mariana 
Plezi, który „tłumaczy zwrot damnavit episcopum w tym liście, jak: pozbawił urzędu
biskupa, a nie tak jak Labuda -  potępił biskupa i tę nieregularność w dyscyplinie 
kościelnej miał do zarzucenia poprzednikowy metropolity Pawła w Kaloksa Pascha
lis. Pierwotne określenie adresata P. Calociensi zostało przez przepisywaczy prze
kształcone na Poloniensi i stąd wzięło się całe nieporozumienie; por. M. P l e z i  a,  
Dookoła sprawy, s. 289, wyd. 2, Bydgoszcz 1999, s. 57.” Nie można się zgodzić 
z tłumaczeniem czasownika: damnare przez Plezię, jako: deponować, pozbawić urzę
du, gdyż bardziej równouprawnione jest znaczenie: potępić; por. A. J o u g a n , Słow
nik kościelny łacińsko-polski, s. 172.; F. B o b r o w s k i ,  Słownik, t. I, s. 1017. 
Istotna jest w tym wypadku różnica: skazanie (w postępowaniu sądowym) jest 
karą ostrzejszą, niż potępienie. Być może w odniesieniu do św. Stanisława bar
dziej stosowne jest to pierwsze znaczenie (przyjąwszy najpierw, że list rzeczywi
ście odnosi się do Polski).
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nikowej, ks. Przybyszewski nie przytoczy! nowych rozstrzygających 
dowodów.

Ostatnia polemiczna uwaga ks. prof. Przybyszewskiego najostrzej 
wypowiada się w sprawie kanonizacji:

„Profesor Gerard Labuda w tej mitologicznej (nie mającej żadnych 
podstaw źródłowych) a historycznej konstrukcji, chce zyskać podstawę 
dla utworzonego przez siebie mitu o drugiej nieznanej w Polsce trady
cji dotyczącej św. Stanisława, mianowicie nieprzyjaznej Mu. Bo jeżeli 
- ja k  utrzymuje Labuda -  św. Stanisław zginął jako skazaniec, wyro
kiem sądu biskupiego i rady królewskiej poddany obcięciu członków, 
jako potępiony złoczyńca, nie mógłby być powszechnie uznany za mę
czennika, co dawało podstawy do formalnej kanonizacji. I o to właśnie 
chodzi Gerardowi Labudzie, który pragnie udowodnić w swej książce 
z roku 2000, że do kanonizacji bpa Stanisława doszło na skutek zwy
cięstwa stronnictwa św. Stanisława nad stronnictwem dworskim, nie 
przyjaznym świętemu. Labuda widzi odbicie walki tych dwu stron
nictw w Kronice Wincentego Kadłubka. Jego barwna opowieść o pasz
kwilach na świętego Stanisława, w której święty jawi się jako zamę
czony psychicznie i prześladowany w ten sposób Alter Christus, jest w 
oczach Labudy dowodem na istnienie owego stronnictwa dworskiego. 
Czyż gdyby tak było, to czy w XI wieku w 10 lat po męczeńskiej 
śmierci zależne od polskiego monarchy duchowieństwo mogłoby do
konać uroczystej translacji powszechnie czczonego, nie kanonizowane
go świętego z kościoła św. Michała na Skałce do katedry Wawelskiej 
i tam złożyć Go in medio ecclesie?52.

Nie wdając się w replikę na te tak sformułowane wyżej wynurzenia 
zacnego obrońcy kultu św. Stanisława, muszę tylko sprostować 
niepoprawność rozumowania, jakoby fakt przeniesienia zwłok bi
skupa Stanisława (niekoniecznie translacji w uroczystym tego sło
wa rozumieniu) z Skałki na Wawel miał być w sprzeczności z tezą 
o istnieniu dworskiej nieprzyjaznej biskupowi opinii (przypomnieć 
należy, że nie jest mu „przyjazna” relacja kroniki Galla, w ks. I, 
rozdz. 27), gdyż polemista przeoczył podstawowy fakt, że w r. 
1088 władzę monarszą sprawował książę Władysław Herman, któ-

52 B. P r z y b y s z e w s k i ,  Święty Stanisław, s. 270. Moja próba odczytania rozwoju 
legendy o św. Stanisławie (obacz: św. Stanisław, s. 129-166) znalazła w dużym stop
niu potwierdzenie i uzupełnienie we wnikliwym studium J. R a j m a n a , Przedka- 
nonizacyjny kult św. Stanisława biskupa, „Nasza Przeszłość” t. 80 (1993), s. 5-49.
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rego na tronie osadziło zbuntowane przeciw Bolesławowi możno- 
władcze środowisko małopolskie z przyszłym wojewodą Siecie
chem na czele. Środowisko to jak najbardziej było zainteresowane 
w uczczeniu zabitego biskupa, który był jednym z przywódców 
antykrólewskiego spisku.

Nie rozumiem zarzutu końcowego, który wyraźnie jest sprzeczny 
z dobrymi obyczajami w dyskusji naukowej:

„A co się tyczy kanonizacji, która odbyła się dopiero w ok. 170 lat 
od męczeńskiej śmierci, to gdyby Profesor Gerard Labuda był w ja
kiś sposób głębiej związany z problematyką kościelną w owym cza
sie w Polsce, wiedziałby, że potencjał intelektualny potrzebny do 
wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej XI 
wieku w Polsce nie istniał. Warunki po temu zaczęły się kształtować 
dopiero właśnie w czasach Wincentego Kadłubka pierwszego uczo
nego polskiego” (s. 271).

W mojej książce nie ma śladu twierdzenia, jakobym jako probierza 
dla potwierdzenia świętości biskupa Stanisława domagał się w podję
ciu już wówczas, po roku 1079, postępowania kanonizacyjnego 
w Rzymie. Nie zajmuję się tworzeniem mitów historiograficznych. 
Zajmuję się w niej przekształcaniem każdorazowo „faktów źródło
wych” w fakty historyczne. Nie muszę zresztą dowodzić także swoich 
kompetencji w znajomości środowiska intelektualnego w Polsce dla 
okresu X-XIII wieku.

Książka ks. Profesora Bolesława Przybyszewskiego ponownie 
przywróciła nas do dyskursu z lat 1909-1910.

IV. WNIOSKI

1. Po wieloletnich roztrząsaniach i składaniach rozmaitych poglą
dów należy nadal uważać przekaz źródłowy, zawarty w Kronice Pol
skiej, ks. I, rozdz. 27 Anonima Galla, w połączeniu z zapiskiem Ka
lendarza kapituły krakowskiej pod r. 1079 za rdzeń i punkt wyjścia do 
rekonstrukcji wydarzeń związanych z „zabójstwem” biskupa krakow
skiego, który „za zdradę” (pro traditione) został skazany na obcięcie 
członków (a więc nie na śmierć) i w następnym zdaniu nazwany 
„zdrajcą” ( traditor). Taką opinię o roli biskupa Stanisława w konflik
cie z królem Bolesławem zapisał kronikarz, pracujący jako wygnaniec
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(exul) w krakowskiej kancelarii książęcej i był informowany w tej 
sprawie przez grono biskupów polskich z arcybiskupem Marcinem na 
czele, którym dedykował swe dzieło.

Jedynie późniejszemu o półtora wieku następnemu autorowi 
Kroniki Polskiej, mistrzowi Wincentemu, zw. Kadłubkiem, za
wdzięczamy zachowane w tradycji ustnej szczegóły śmierci św. 
Stanisława, iż to po nieudanej próbie pochwycenia biskupa Stani
sława odprawiającego mszę św. w kościele św. Michała na Skałce 
przez oprawców król Bolesław miał osobiście dokonać aktu zabój
stwa, co w sposób pośredni potwierdzają urazy na czaszce biskupa.

W dalszym ciągu mistrz Wincenty potwierdza istnienie tradycji, 
włożone w usta króla Bolesława, w ramach świadomej, przyjętej 
przez kronikarza konwencji literackiej, iż ta kara spotkała biskupa 
za udział w spisku możnowładczo-rycerskim przeciw królowi, 
a nawet przypisanej mu w tym spisku roli przywódczej
(proditor).

Podejmowane w tej sprawie próby „sfalsyfikowania” tej tradycji 
przez Tadeusza Wojciechowskiego i zakwalifikowanie jej przez 
Bolesława Przybyszewskiego jako „fikcji literackiej”, należy uznać 
za pochopne i nieuzasadnione. Jaka treść polityczna i prawno- 
kanoniczna zawierała się w tej terminologii stale będzie przedmio
tem rozważań. Zasługa prawidłowego odczytania przekazu Anoni- 
ma-Galla jest zasługą inwencji badawczej Tadeusza Wojciechow
skiego.

2. Ale mylił się on w sposób zasadniczy w interpretacji Kroniki 
Anonima, ks. I rozdz. 28, odczytując wers: sed deferre Vladislao 
facto doi et inimico, identyfikując wymienionego tutaj Władysława 
z młodszym bratem króla Bolesławem księciem Władysławem 
Hermanem, kreując go tym samym na przywódcę buntu przeciw 
królowi-seniorowi i angażujących się do tego konfliktu księcia 
czeskiego Wratysława i biskupa Stanisława, co dla tego drugiego 
miało usprawiedliwić jego kwalifikację jako „zdrajcy”. W takim 
odczytaniu treści tego wersu utwierdził T .Wojciechowskiego, su
gerujący zastąpienie rękopiśmiennego: deferre na: de fratre, rosyj
ski latynista G. Saenger.

Przeciw tej „poprawce” wystąpili zgodnie filolog Adam Mio
doński i Stanisław Smolka (1909), opowiadający się za identyfika
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cją Władysława z królem węgierskim Władysławem, choć Smolka 
nie zdecydował się na jednoznaczny przekład powyższych słów. 
Taką identyfikację przeprowadziłem w mojej rozprawie w artykule 
omawiającym 75 rocznicę ukazania się Szkiców historycznych, 
pisanym w roku 1979, a publikowanym w 2. numerze „Kwartalnika 
Historycznego” za rok 1981 w następującej treści: „lecz boleje 
Władysław, że ten (Bolesław) okazuje względy Władysławowi 
(królowi węgierskiemu) postępkiem nieprzyjaznym”.

Przyjmuję do wiadomości, że ks. prof. B. Przybyszewski, jako 
drugi z kolei już w roku 1972 w referacie rozpowszechnionym tyl
ko w kręgach kościelnych także wypowiedział się za tą identyfika
cją, ale przedstawił tłumaczenie, które żadną miarą nie nadawało 
się do akceptacji. Przy tym nowym odczytaniu treści rozdz. 28 
udało się zdjąć z św. Stanisława piętno zdrajcy, współdziałającym 
m.in. z wrogiem zewnętrznym, a zamknąć konflikt z królem na 
polu wewnętrznym. W tym świetle nowego waloru nabierają słowa 
Galla Anonima, iż król nie powinien się był tak szpetnie mścić się 
na swym kontestatorze i karać go cieleśnie. To też z pewnością 
była opinia środowiska jego kościelnych informatorów.

Koegzystowały więc w tym środowisku dwa stanowiska, by
najmniej z sobą nie sprzeczne, z jednej strony potępiające swego 
konfratra, z drugiej zaś wyrażające pogląd, że również król popeł
nił grzech w stosunku do biskupa, i że kara nie była współmierna 
do grzechu biskupa. Był to zaczątek opinii, która z czasem na 
pierwsze miejsce wysunęła ten punkt widzenia, na wydarzenia z 
roku 1079, usuwając w cień zapomnienia to pierwsze, wyrażone 
słowami zdrady. Pierwszy sygnał dokonywającej się zmiany po
glądu na tę sprawę znajdujemy w epitafium na tumbie biskupa Sta
nisława koło roku 1142, iż biskup Stanisław „nie chciał się pogo
dzić z bezbożnymi czynami króla Bolesława (regis Boleslai quia 
non fovit impietatiy.

3. Jeszcze w opowieści Wincentego z początku końca XIII stule
cia do głosu dochodzi tradycja, w której występują obok siebie oba 
te poglądy, ale już w wieku następnym, pod niewątpliwym wpły
wem środowiska zakonów żebraczych, stających z reguły po stro
me uciśnionych, biskup Stanisław wyrósł na obrońcę „dobrej spra
wy” i na męczennika, godnego kanonizacji. Jak wiemy, w toku

WZNOWIENIE DYSKURSU W SPRAWIE MĘCZEŃSTWA 43

procesu podniosły się zastrzeżenia w stosunku do biskupa Stani
sława ze strony papieża Innocentego IV i kardynałów, ale ostatecz
nie górę wzięło przekonanie, które znajdujemy w bulli kanoniza- 
cyjnej papieża „uznaliśmy za godną wpisać wspomnianego błogo
sławionego biskupa Stanisława w poczet świętych”. Od tej daty 
„sprawa św. Stanisława” w tym zakresie została instytucjonalnie 
rozstrzygnięta. Kult św. Stanisława zyskał trwałe podstawy i nie 
widać powodu do obaw w przyszłości, aby w tym zakresie miał 
podlegać zachwianiu. Tym, czym dla Gniezna jest -  św. Wojciech, 
tym dla Krakowa jest -  św. Stanisław.

4. Długa była więc droga „biskupa-zdrajcy”, poprzez biskupa 
sprzeciwiającego się bezbożności króla Bolesława, do króla zdecy
dowanie potępionego w bulli kanonizacyjnej i do biskupa Stani
sława w międzyczasie wsławionego cudami i z tego tytułu uznane
go za świętego. Taką drogę odtworzyłem w swej książce z roku 
2000 i w zasadzie me znajduję powodów do jej zmiany. Tylko no
we „fakty źródłowe” tworzą nowe „fakty historyczne”, a do nich 
z kolei muszą się dostosować ogłoszone dotąd „fakty historiogra- 
ficzne”.
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ANEKS 1

List kard. Karola Wojtyły do prof. Gerarda Labudy 

METROPOLITA KRAKOWSKI 34 004 Krakóvv ~ 1~...stycznia...1974 r
ul. Francitzkańika 3

Szanovmy Panie Profesorze,

Korzystam z okazji, jaką daje mi spotkanie z prof.Kłoczow- 
skim, aby Panu Profesorowi raz jeszcze podziękować za to, że zech
ciał w dniu 23. maja w Krakowie podzielić się z nami wynikami 
swoich badań nad sprawą św. Stanisława. Zdaje się, że wszyscy 
uczestnicy spotkania docenili doniosłość tego spojrzenia, w świe
tle którego zostały tak bardzo przesunięte akcenty w stosunku do 
dwóch źródeł: Kroniki Galla i Kadłubka - akcenty postawione niegdyś 
przez prof. Wojciechowskiego. Badania Pana Profesora mają w tej 
dziedzinie charakter przełomowy. Wszyscy uczestnicy spotkania 
z pewnością to dostrzegli. Osobiście jeszcze raz w ciągu wakacji 
letnich starałem się wczytać w tekst, który Pan Profesor nam udo
stępnił w maszynopisie. Lektura ta stanowiła podstawę mojej roz
mowy z prof. Kłoczowskim, która daje mi sposobność do niniejszego 
listu.

Ponieważ nie jestem fachowym historykiem, myślę, że prof. 
Kjoczowski może lepiej zda sprawę z tych refleksji, jakie powstały 
we mnie przy lekturze. Bardzo go o to prosiłem i jestem wdzięczny 
za to, że podjął się to uczynić. Pragnę tylko zapewnić Pana Profe
sora, że mam wielki szacunek dla prawdy, której służy nauka i u- 
czony. Kościół w Polsce w jakiś szczególny sposób żyje prawdą ży
cia i śmierci św. Stanisława, stwierdzamy szczególne owocowanie 
tego życia i śmierci w naszych dziejach i naszej kulturze. Jednego 
tylko muszę się lękać, tego mianowicie, ażeby prawda naukowa o ży
ciu i śmierci św. Stanisława nie została raz jeszcze wykorzystana 
dla innych celów, jak to już nieraz miało miejsce. Wiem, że Pan 
Profesor podziela ze mną tę obawę.

Na początku Nowego Roku 1974 pragnę przekazać Panu Profeso
rowi najlepsze życzenia w nowym okresie twórczego trudu - wraz 
z wyrazami głębokiego szacunku

W. Pan
Prof.Dr Gerard LABUDA 
ul.Kanclerska 8 
60-327 Poznań
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ANEKS 2

List papieża Jana Pawła II do prof. Gerarda Labudy

45

Watykan, 22 stycznia 2001 r.

+ Czcigodny Panie Profesorze,

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za dar Pańskich dwóch 
książek o św.Wojciechu i św.Stanisławie, z piękną łacińską 
dedykacją. Książki trafiły do rąk człowieka, który wszystkie wołne 
chwile poświęca lekturze. W tym wypadku lektura łączyła się z 
wiełką intelektualną satysfakcją.

Bardzo Panu Profesorowi dziękuję, życząc Bożego 
błogosławieństwa w dalszej Jego twórczości

2^

Pan
Prof.dr hab.Gerard Labuda 
ul.Kanclerska 8 
60-327 Poznań

POLONIA
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ANEKS 3

List Antoniego Gołubiewa do prof. Gerarda Labudy

Antoni Gołubiew Poznań, 5 czerwca 1973
Jaskółcza 4 m. 1 
30-105 Kraków 
Tel. 502-02

Wielce Szanowny i Drogi Panie Profesorze -

chciałem napisać do Pana Profesora zaraz po sesji, która zrobiła na 
mnie duże wrażenie, mnóstwo się nauczyłem, co zresztą przy jej skła
dzie personalnym jest całkiem zrozumiałe. Największe jednak na 
mnie wrażenie wywarła panująca na niej atmosfera, szczere pragnie
nie zebranych dotarcia do prawdy, rzetelność dyskusji i argumentacji. 
Piękne było także przemówienie końcowe prof. Gieysztora z owym 
cytatem z mistrza Wincentego. Ale specjalnie wiele skorzystałem 
z referatu oraz odpowiedzi, zwłaszcza w końcowej jej części, Pana 
Profesora -  i winienem za to szczerze podziękować.

Pozwoliłem sobie przy pożegnaniu na parę uwag dotyczących kon
fliktu Kościół-Państwo, pozwolę sobie teraz je doprecyzować. Wydaje 
mi się, że wyglądało to zupełnie inaczej w okresie panowania Śmiałe
go, kiedy się rozpoczynał dopiero spór o inwestyturę, już inaczej 
w latach, kiedy Gall pisał swoją kronikę, całkiem zaś odmiennie na 
początku wieku XIII. W czasach zabójstwa czy wykonania wyroku 
sprawy tej w późniejszym schemacie Kościół-Państwo ustawić się nie 
da, a więc i korzeni tradycji państwowej i kościelnej nie da się chyba 
wyprowadzić z roku 1079, jej „zawartość” oraz ocena zmieniała się 
z biegiem czasu, interpretacja, a co za tym idzie także sam przebieg 
(bez konieczności fałszowania, ale takie pojęcia jak „zdrada” czy 
„wyrok” mogły być w różnych czasach rozumiane rozmaicie) zależały 
od ciągle zmieniającej się aktualności -  inaczej też być nie mogło. 
Zobaczmy, jak wydarzenia z lat 1918-20 przedstawiane są w publicy
styce, w pamiętmkarstwie etc. w okresie dwudziestolecia, podczas 
wojny oraz dzisiaj -  i to wtedy, gdy autorzy mają najlepszą wolę 
i wcale nie chcą kłamać -  po prostu na tę samą sprawę patrzą pod
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innym kątem, widzą odmienne wypadki, inaczej je oceniają. Toteż 
korzenie Kadłubkowe, aczkolwiek sięgały samego „factum”, ale też 
miały odgałęzienia bliższe, późniejsze, ówczesna sytuacja Kościół- 
Państwo nakładała na tę dawną, do tego dochodziły tradycje inne, 
zainteresowania możnych rodów, naginających owe dawne wypadki 
do własnych celów, do własnego stosunku wobec Państwa i Kościoła, 
zapewne czasem zachodziły także względy prestiżowe, doczepiały się 
zwyczajne gadki, ,jak to dawniej bywało”, zabarwione takim czy 
innym uprzedzeniem albo gloryfikacją, no i narosła stąd już niejedna 
tradycja, nawet nie dwie, ale cała zawiła siatka, z którą Kadłubek mu
siał się stykać i jakoś się z tym wszystkim liczyć, mając w dodatku nie 
dość dlań zrozumiały przekaz Gallowy. Tu dygresja: moja matka 
opowiadała swoim wnukom o represjach murawiewowskich po 1863 
roku, o których słyszała od swojej matki i które przechowała we wraż
liwej pamięci, a mając talent narracyjny opowiadała to bardzo pla
stycznie i z przejęciem; to znaczy, że moje dzieci w swej starości będą 
miały żywą tradycję z wypadków z przed stu pięćdziesięciu lat. Wy
obraźmy sobie, że nie zostałyby żadne inne przekazy prócz jednego 
drukowanego komunikatu, nie dość dla nich już przejrzystego, a łatwo 
sobie przedstawić, jak bardzo miałyby jednostronny pogląd na tamte 
wydarzenia bez żadnego ich fałszowania, prawda mieszałaby się 
z legendą, obrastałaby legendą, a tak właśnie prawda do Kadłubka 
i XIII-wiecznych hagiografów docierała. Spróbujmy to ustawić teraz 
w autentyczny schemat, jaki będzie istniał w czasach starości moich 
dzieci i jaki istniał w czasach Kadłubka, a zobaczymy, jak może on 
być dla ukazania „factum” niebezpieczny.

Wywody te robię na podstawie diagramu Pana Profesora, który Pan 
wyrysował przed nami na tablicy. Ale nam przecież nie chodzi o fakty 
źródłowe, lecz o fakty historyczne. Zagadnienie zaś konfliktu Kościół- 
Państwo należy do trzeciej kategorii -  faktów historiograficznych. I tu 
powstaje pewne niebezpieczeństwo już dla naszej, z końca XX wieku 
rzeczywistości nie tylko intelektualnej, ale i rzeczowej.

Drogi Panie Profesorze -
Ośmielam się tu wypisywać te wszystkie spekulację, które Pan 

rozumie lepiej i głębiej ode mnie, ze względów właściwie ubocznych 
i raczej pozanaukowych — nie myśląc zresztą w sprawy dyscypliny 
naukowej wkraczać w najmniejszej nawet mierze. Ale moja specjał-
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ność jest mna: jestem pisarzem oraz publicystą, człowiekiem, który 
w miarę możności usiłuje wpływać na kształtowanie naszej współcze
sności i otwieranie dróg ku jutru. Otóż w ludzkich umysłach utrwalają 
się pewne stereotypy, mające bardzo długą nośność czasową; zwłasz
cza w Polsce posiadają one duże znaczenie, a poprzez popularyzacje, 
literaturę, teatr, radio, kino i telewizję, wreszcie naukę szkolną pod
ręczniki i pomoce naukowe przesiąkają w ludzkie umysły, utrwalają 
lub stwarzają na nowo pojęcia, nabierają cech pewnych skrótowych 
symboli.

Tak dzieje się również z tzw. sprawą św. Stanisława, która nabrała 
wręcz symbolicznego znaczenia, zarówno u wierzących, jak i niewie
rzących, również takich, którzy o niej niemal nie słyszeli i prawie nic 
me wiedzą a dla których zagadnienia religijne nie są problemem na 
co dzień. Jest to tkwiący w podświadomości symbol-stereotyp o wy
pływającym niejako z natury rzeczy antagonizmie między Kościołem 
a Państwem, fatalny dla stron obu, stanowi bowiem fałszujące obraz 
uproszczenie, a ma znacznie silniejsze panowanie nad umysłami niż 
np. przekaz ewangeliczny (też przecież źródło historyczne!) o oddaniu 
Bogu, co boskie, cesarzowi zaś, co cesarskie; podzielają go również 
poniektórzy biskupi oraz poniektórzy ministrowie czy inni dostojnicy 
po obu stronach.

Schemat ten, zresztą jeszcze nb. późnośredniowieczny, typowy dla 
czasów Innocentego III, Filipa Pięknego, okresu awimońskiego, tak 
wyostrzony w czasach Wielkiej Reformacji, wchodzi głęboko w czasy 
nowożytne (dużo dalej nawet niż epoka wojen religijnych), a tylko tu 
i ówdzie został częściowo przełamany -  w Anglii zakończył go 
w pewnej mierze Henryk VIII, we Francji Henryk IV. W Polsce mie
wał on różne formy, nasilił się ogromnie w czasach niewoli, gdy Ko
ściół stał się reprezentantem i symbolem interesów narodowych prze
ciw prawosławiu, którego głową był car. II sobór watykański po stro
nie katolickiej teo re tyczn ie  rozwiązał tę antymomę, w praktyce 
jednak dużo wody jeszcze w rzekach upłynie, nim słowo ciałem się 
stanie. A czas chyba schematowi temu ukręcić wreszcie głowę. Żeby 
zaś tego dokonać, należy zacząć od korzenia, od symbolu, a jednym  
z tych symboli-korzeni jest u nas właśnie sprawa św. Stanisława. Po
wtarzam: nie factum św. Stanisława, nie tło i okoliczności, jakie mu 
towarzyszyły czy też go wywołały, nawet nie jego bezpośrednie skut
ki, ale to, co na tym wszystkim narosło, owa „sprawa”, ów proces-sąd,
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0 którym me wiem, czy w r. 1079 się odbył, bo to można się spierać, 
ale który nieodmiennie odbywa się do dziś, wraca od instancji do in
stancji, wnosi się apelacje i rewizje, następują orzeczenia sądu naj
wyższego i sądów niższych instancji, pieniactwo zaś trwa, emocjonu
je, zaczadza mózgi, narzuca nie wiadomo po co i dlaczego jakieś 
uogólnienia, wnioski, analogie. Zjawisko żałosne, groteskowe, smutne
1 szkodliwe, a jednak ciągle trwa. Ostatnio mieliśmy film o tej spra
wie, parę pozycji literackich, wszystkie zacietrzewione, jednostronne, 
mające na oku nie prawdę wieku XI, ale XX.

Pan Profesor doskonale rozumie, że „Unoszeni historią” nie jest 
żadną popularyzacją historii, ale publikacją publicystyczną w tym też 
duchu napisałem do tej książki omówienie sprawy św. Stanisława: 
żeby przyczynić się do wyłamania się z atmosfery sporu ideologicz
nego, próbować tłumaczyć, że 1° ważne jest tylko ustalenie prawdy, 
nawet jeżeli wypadnie przyznać się do niewiedzy tam, gdzie brak 
źródeł uniemożliwia dotarcie do istotnego stanu rzeczy i 2° chodzi
0 prawdę h is to ryczną , a więc o wyzbycie się absolutyzowania tych 
elementów, które należy zaliczyć do okoliczności, pojęć, stosunków 
etc. zmiennych. Do dziś istnieje Państwo oraz istnieje Kościół, ale 
mimo trwałości obu instytucji pojęcia o nich, o ich roli, ich funkcji
1 wzajemnych stosunkach w odniesieniu do XI wieku oznaczają zu
pełnie co innego niźli do XIII, a jeszcze co innego do XX.

Przy skłonności do przenoszenia pojęć dzisiejszych w głęboką 
przeszłość, ludzie (nawet poniektórzy, mniejszej miary historycy, na 
co przykładów dość) są skłonni do anachronizowania, a więc głębo
kiego ich nie tylko wypaczania, ale wręcz fałszowania obrazu -  nawet 
w wypadku dotarcia do prawdy materialnej. A przecież żadna dyscy
plina naukowa, nawet najbardziej hermetyczna, nie jest odcięta od 
bieżącego życia i ponosi za nie odpowiedzialność. Najlepszy przy
kład, że tak się właśnie dzieje, stanowi tak zdawałoby się oderwana 
dziedzina myśli, jaką jest filozofia. A co zrobili dla XIX i XX wieku 
Locke, Kant, Rousseau, Hegel, Feuerbach, Marx, Bergson, Maritain, 
Husserl i cała plejada innych!

Historiografia również nie jest od tej odpowiedzialności zwolniona, 
jej wnioski -  a także sformułowania -  mają ogromny wpływ, z którym 
przecież należy się liczyć. Można przesadzić w jedną stronę, jak to 
nieraz robili wielcy nawet uczeni z czasów niewoli „ku pokrzepieniu 
serc” lub forsowania takiego czy innego programu, można jednak
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przesadzić również w drugą, jeżeli zgubi się z oczu -  uboczne wpraw
dzie, ale brzemienne -  skutki nie dość precyzyjnych określeń w reali
zowaniu jedynego  zadania,  jakie przed badaczem stoi: dotarcia do 
prawdy dziejowej. Owa prawda jednak jakże często bywa w odbiorze 
przekręcana lub przeinaczana ad usum celów nic z nią nie mających 
wspólnego lub wręcz jej zaprzeczających. Stąd konieczność ogromnej 
ostrożności w sformułowaniach i mogącej być fałszywie zrozumianej 
przez niedouczków terminologii.

Wracam tu do diagramu. Wyszczególni! w nim Pan Profesor i roz
warstwił następujące nie pokrywające się ze sobą grupy: 1. Fakty źró
dłowe 2. Fakty historyczne i 3. Fakty histonograficzne. Otóż diagram 
ten należy uzupełnić jeszcze jedną grupą, którą można by określić 
jako 4. Fakty świadomości zbiorowej, tj. te czynniki, które się składa
ją na osobowość narodową, społeczną, kulturalną etc. Łączy się to 
z teorią mitów, a źle jest, gdy społeczeństwo, naród, żyje mitami, bo 
wówczas nie umie rozwiązywać swych żywotnych spraw, buduje w 
sobie fikcyjną osobowość. Ponieważ zaś wyrasta ona z przeszłości, 
rozbudowując się i wzbogacając współczesnością, rzecz jest nie
zmiernie ważna, by nie budowała na schematach, a w dodatku na 
schematach fałszywych, na mitach. W sprawie św. Stanisława istniał 
mit, który zaczął budować wiek XIII (Galla tutaj wyłączam, chociaż 
narobił on moim zdaniem w tej dziedzinie mnóstwo zamieszania), 
wielki Tadeusz Wojciechowski wyjaśniwszy wiele zupełnie funda
mentalnych szczegółów w ogólnej swej konstrukcji stworzył (zresztą 
już inni przed nim) antymit, po nim usiłowano budować anty- 
antymity, byli tacy, którzy próbowali całą rzecz wyprowadzić na czy
ste wody, ale się nie udało -  i społeczeństwo (czwarty punkt diagra
mu) utwierdza się w takim czy innym anty-anty-antymicie lub też 
całkiem na ślepo buduje mity własne w kwestiach od meritum tamtej 
sprawy bardzo nieraz dalekich. Stąd troska -  i stąd mój długi, nie dość 
precyzyjnie sformułowany list.

Pan Profesor daruje mi ten elaborat. Upoważniła mnie do mego nie 
sama tylko życzliwość, jaką mi Pan Profesor zawsze okazywał, lecz 
przede wszystkim własna Jego postawa, tak pięknie uwidoczniona w 
końcowej części Pańskiego przemówienia na sesji. Proszę także da
rować mętność sformułowań i niezdamość w wyrażaniu myśli, wkrót
ce jednak po sesji miałem dosyć poważną awarię wątrobiano-sercową, 
tydzień ubiegły przeleżałem, a dotąd w głowie trochę mi wiruje. Nie
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chciałem jednak odkładać tej pisaniny, bo czekają mnie pilne terminy 
i po jakim takim okrzepnięciu nie miałbym już po prostu na tę pisani
nę możliwości.

Wysyłam ten list z lekką tremą, która jest chyba zrozumiała.
Proszę przyjąć wyrazy mego najgłębszego poważania

/-/ Antoni Gołubiew

ANEKS 4

List Gerarda Labudy do ks. Bolesława Przybyszewskiego

Wielebny Księże Profesorze!

Bardzo dziękuję za przesłanie swojej rozprawy o św. Stanisławie; 
z uwagą ją przeczytałem. Tak się dobrze składa, że i ja wreszcie 
ukończyłem swoje na ten temat rozważania. W dość istotny sposób 
uzupełniłem i rozwinąłem końcową partię mego referatu krakowskie
go. Jak mi się zdaje, ostatecznie przybliżyłem do rozwiązania słynną 
dyskusją nad: deferre -  de fratre, wypowiadając się przeciwko ko- 
niekturze Saengera, za którą ostatecznie poszedł Wojciechowski bo 
mu lepiej pasowała do jego konceptu o buncie juniora przeciw senio
rowi. Wszystko to trzeba będzie złożyć do lamusa historycznych pa
miątek. W tym Wojciechowski stanowczo się pomylił. Podtrzymuję 
jednak całkowicie jego sąd w sprawie: peccatum i traditor, jakkol
wiek, jak mi się zdaje, ostatecznie wykazałem, że jego koncepcje po
wiązania się św. Stanisława z Czechami przeciw królowi Bolesławowi 
spoczywa na niedopuszczalnych chwytach interpretacyjnych. Chodzi
ło o sprawy wewnętrzne, jak to wynika w sposób oczywisty z przeka
zu Kadłubka. Rehabilituję więc Kadłubka, ale silniej niż u Księdza 
Profesora występuje u mnie zaakcentowanie tradycji królewskiej. 
Podtrzymuję też tezę Gębarowicza, że list papieża Paschalisa odnosi 
się do Polski. Racje jakie przeciw tej tezie podnosi ostatnio prof. Ple- 
zia są tylko możliwościami, ale nic istotnego jego uwagi nie wnoszą. 
Z wielu względów nie kończyłem mej rozprawy, teraz już zabrałem 
się na całego do finiszu. O ile mi sił starczy, chciałbym rzecz ukoń
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czyć w tym roku. Rozprawa nie ukaże się osobno, lecz zostanie scho
wana w książce, która będzie nosiła tytuł: „Szkice historyczne XI 
wieku” i stanowi próbę określenia tego, co z Szkiców historycznych 
Tadeusza Wojciechowskiego zachowało jeszcze aktualność. Opubli
kowałem ostatnio rozprawę o klasztorze mogileńskim (dokument z r. 
1065), niestety nie mam odbitki, bo tekst został wydrukowany na po
wielaczu. Napisałem też rozprawę o początkach klasztoru tynieckiego, 
tj. głównie o dokumencie legata Idziego. Teza moja jest taka, że oba 
klasztory powstały za Kazimierza Odnowiciela. Mam właściwie jesz
cze napisać jeden szkic o biskupie Lambercie, i w zasadzie miałbym 
pracę nad szkicami ukończoną. Obok rozprawy o św. Stanisławie 
wejdzie tam również rozprawa o arcybiskupie Bogumile. Zgodnie 
z faktami uznaję istnienie dwu Bogumiłów, pierwszego z schyłku 
XI wieku (zm. 1092) i drugiego z schyłku XII wieku. Hipoteza Woj
ciechowskiego jest me do utrzymania.

Niestety, ostatnio zdrowie mi nie dopisuje. Po ciężkiej grypie 
z końca ubiegłego roku nabawiłem się awarii sercowej, nie mogę już 
tyle czasu poświęcić na pisanie przy maszynie co dawniej.

Mile wspominając nasze „krakowskie dyskusje” pod czujnym 
okiem pasterza, wiele skorzystawszy z krytyki, staram się trzymać jak 
najbliżej świadectw źródłowych i przemawiać ich głosem. Niby wszy
scy to robimy, a jednak rezultaty naszych usiłowań są tak rozbieżne. 
Czy mnie się uda uczynić to lepiej? Nie wątpię, że po latach znajdzie 
się znowu ktoś, kto idąc od tezy Wojciechowskiego do mojej antytezy 
doprowadzi rzecz do jakiejś lepszej syntezy.

Proszę przyjąć, Wielebny Księże Profesorze, wyrazy mego głębo
kiego szacunku

Poznań, dn. 24.IV. 1979 
Kanclerska 8

/Gerard Labuda/

Nb.: nieco inaczej tłumaczę słowa: sed deferre Wladislao facto dolet 
inimico, mianowicie: „boleje (Władysław), że oddaje (tj. Bolesław) 
cześć Władysławowi, tj. królowi węgierskiemu, postępkiem, scil. 
czynem scil. gestem nieprzyjaznym”. Chodzi tu niewątpliwie o opisa
ny później obszernie nieuprzejmy gest króla Bolesława, siedzącego na 
koniu, gdy król węgierski stał pieszo i w tej postawie otrzymał od
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przybysza pocałunek pokoju. Przestudiowałem wszystkie możliwe 
warianty przekładu i ten wydaje mi się najbliższy rzeczywistości za
równo swoją konstrukcją gramatyczną, jak i też rzeczową; deferre 
alicui oznacza oddawać komuś cześć, jest to popularny zwrot w łaci
nie kościelnej, a skoro z dolet wiąże się domyślne Władysław to Wła
dysław wymieniony imiennie musi tu oznaczać króla węgierskiego, 
a więc Bolesław oddaje cześć królowi węgierskiemu gestem nieprzy
jaznym.

ANEKS 5

List ks. Bolesława Przybyszewskiego do Gerarda Labudy

Kraków, dnia 3 V 1979

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Jestem bardzo wdzięczny za to, że Pan Profesor mimo że przykro 
odczuwa skutki ostatnio przebytej grypy, był tak bardzo uprzejmy 
zabrać głos i przesłać mi Swoje opinie w sprawie św. Stanisława, któ
rą przedstawiłem w mojej broszurze. Oczekuję również głosu p. prof. 
Brygidy Kiirbisówny, który mi obiecała przysłać po powrocie 
z Włoch.

Pochwalam zamiar Pana Profesora wydania na nowo „Szkiców 
historycznych z XI wieku”, przez co przestarzałe i zupełnie moim 
zdaniem pozbawione aktualności historycznej „Szkice” T. Wojcie
chowskiego, zostaną odłożone do lamusa pamiątek historiografii pol
skiej. Jeżeli jednak Pan Profesor podtrzyma tezę o „peccatum -  tradi- 
tor" odnośnie do św. Stanisława -  z przesunięciem tylko akcentu na 
sprawy społeczne -  z akcentowaniem „tradycji królewskiej” zgodnie 
z intencjami prof. Tad. Wojciechowskiego, sprawa św. Stanisława” 
nie będzie zakończona. Cieszy mnie tylko to, że nareszcie emendacja 
saengerowska „ deferre -  de fratre” została odrzucona, choć zachowu
je ją  jeszcze p. prof. M. Plezia w wielkiej pracy o św. Stanisławie, 
którą ogłasza w „Analecta Cracoviensia”.

Jeśli chodzi o „deferre” znaczy ono nie tylko „oddawać cześć”, ale 
także okazywać uległość, oddawać komuś pierwszeństwo. Podam
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przykłady: W r. 1383 w Sieradzu obrano królem polskim Ziemowita 
mazowieckiego. Obierający postanowili jednak „deferre Hedvigi, 
filiae Ludovici” czyli zachować w dalszym ciągu dla niej pierwszeń
stwo. W r. 1530 Bona prosiła o kamienicę kapitulną dla preceptora 
królewicza „electi regis”. Kapituła nie zgodziła „volens deferre volun- 
tati serenissimae reginae” to znaczy „chcąc okazać uległość woli kró
lowej”. W tekście gallowym można immicus tłumaczyć adverbialnie: 
„factus inimicus” „okazał się niechętny oddać pierwszeństwo Włady
sławowi.”

Książka Pana Profesora znanego i wybitnego mediewisty pod fa
scynującym tytułem wywoła zapewne wielkie wrażenie w Polsce, tym 
bardziej że Pan Profesor odrzuci pękate wory hipotez, a oprze się na 
źródłach.
REVERTAMUR AD FONTES ET EORUM GENUINAM INTER- 
PRETATIONE

Życzę serdecznie kompletnego powrotu do zdrowia, i kreślę z wy
razami najgłębszego poważania i czci

/-/ ks. Bolesław Przybyszewski
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GERARD LABUDA

La reprise du discours sur le martyre et la sainteté 
de l’évêque cracovien Stanislas

Résumé

Le discours sur le martyre et la sainteté de l’évêque cracovien Stanislas (1072- 
1079) fut entrepris par T. Wojciechowski dans les Essais historiques sur le XIe siècle 
(,Szkice historyczne jedenastego wieku), Cracovie 1904, en analysant deux chapitres 
de la Chronique Polonaise (Kronika Polska) de Anonim-Gall, livre I, chapitres 27 et 
289, dont le premier décrit le conflit de l’évêque Stanislas, accusé de “trahison” 
(traditio) et condamné par le roi Boleslas le Vaillant (1058-1081) à mort par 
„amputation des membres” (truncatio membrorum), tandis que le deuxième décrit 
l’arrivée du roi Boleslas, chassé de son pays et accueilli par le roi hongrois Vladislas 
(1077-1095), amicalement mais aussi froidement. Dans l’essai VIII du „factum de 
saint-Stanislas”, Wojciechowski, contrairement aux publications précédentes, prouva 
que le terme employé par le chroniqueur: christus-oint se réfère aussi bien au roi qu’à 
l’évêque, qui dans ces propos fut désigné par son nom. Pourtant, selon l’inscription au 
calendrier contemporain, il s’agit certainement de Stanislas et c’est lui qui est con
cerné par l’accusation de trahison (traditor, traditio). Cette interprétation fut en 
contradiction avec les idées connues des historiens, considérant l’évêque Stanislas 
comme martyr, ajuste titre canonisé en 1253.

A l’initiative du mensuel „Revue Populaire” (“Przegląd Powszechny”), eut lieu à 
Cracovie en 1909 une discussion collective intitulée „La cause de Saint-Stanislas”, où 
la plupart des participants repoussa les conclusions de Wojciechowski, et seulement 
deux d ’entre eux, Adam Miodoński et Stanisław Smolka les soumirent à une critique 
judicieuse, ne formulant pas de conclusions définitives. La querelle fut calmée par 
l’analyse manuscrite de la chronique, prouvant l’exactitude du terme: christus.

La scène de l’accueil du roi Boleslas en Hongrie s’avéra beaucoup plus difficile à 
éclaircir. Le différend concernait le verset: sed deferre Vladislao facto dolet inimico. T. 
Wojciechowski identifia Vladislas avec le frère cadet du roi Boleslas, le prince Vladislas 
Herman et le considéra comme l’auteur de la révolte et de l’expulsion du frère, et ainsi il 
devint l’ennemi du roi hongrois. S. Smolka exprima son désaccord avec cette 
identification, mais ce n’est que le latiniste G. Saenger qui résolut le conflit en proposant 
de remplacer: deferre par: de fratre, ce qui confirma T. Wojciechowski dans son opinion 
et fut approuvé par maints historiens pour ensuite s’infiltrer dans les traductions 
polonaises des Chroniques de Gall-Anonim. En réponse à la critique de 1910, 
Wojciechowski considéra son interprétation des deux chapitres du livre I, 25-27 comme 
justifiée, tout en rejetant tous les écrits à propos de ces événements en Pologne et en 
Hongrie, présentées par le deuxième chroniqueur - le maître Vincent, surnommé 
Kadłubek, dans sa Chronique Polonaise de la fin du XIIe et du début du XIIIe s.
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A T approche du 900e anniversaire (en 1979) de la mort de l’évêque Stanislas, à 
l’initiative de l’archevêque cracovien, le cardinal Karol Wojtyła, furent organisées à 
partir de 1972, des „Sessions scientifiques” consacrées à la préparation de ce jubilé. 
Lors de la première session, le prêtre prof. B. Przybyszewski présenta un exposé sur 
l’histoire de l’archidiocèse de Cracovie, propagé dans les milieux ecclésiastiques. 
Pendant la deuxième session du 25 mai 1973, j ’ai organisé une conférence sur le 
„factum de saint-Stanislas”, d’après les résultats de recherche de l’époque et avec mes 
propres interprétations des documents de source.

En ce qui concerne le chapitre 27, livre I de la chronique de Gall, j ’ai accepté les 
idées de T. Wojciechowski, sans réserves importantes, tout en exigeant la prise en 
compte de la chronique de Vincent et la reconstruction plus détaillée des événements 
de l’époque, en soulignant principalement le rôle actif de l’évêque Stanislas dans la 
formation de la résistance dans le milieu oligarchique et chevaleresque contre les 
représailles royales, ce que T. Wojciechowski jugea comme une „trahison”. J’ai nié 
l’hypothèse de T. Wojciechowski, concernant la participation du prince Vladislas 
Herman au complot, ainsi que l’idée qu’on aurait fait venir de l’armée tchèque et que 
les Tchèques occupèrent Cracovie.

En raison du caractère “novateur” de mes thèses pour le Respectable Maître de la 
Session, le Cardinal Wojtyła, j ’ai pris l’engagement de m’abstenir de publier cet 
exposé, ce qui ne m’a pas empêché de continuer mes recherches.

En 1979, j ’ai eu l’occasion de connaître les idées du prêtre Bolesław Przybyszewski, 
présentées dans le traité: Biographies (vie) de saint-Stanislas martyr (Cracovie 1979). 
Par correspondance, je lui ai dévoilé mon interprétation de la chronique de Gall: sed 
deferre Vladislao facto dolet inimico, en prétendant que ce fut Boleslas, qui rendait 
hommage au roi hongrois par acte hostile, sans m’être référé à la traduction du même 
verset réalisée par le prêtre Przybyszewski disant que Boleslas refusait de reconnaître la 
priorité du roi Vladislas. J’ai présenté mes idées relatives au “factum de saint-Stanislas” 
dans l’article intitulé Au 75e anniversaire de la parrution des ,,Essais historiques" de 
Tadeusz Wojciechowski, en 1982.

La troisième phase du discours sur le martyre et la sainteté a débuté pendant le 
symposium en mai 1979, dont les conclusions furent publiées en 1981; je n ’ai pas 
participé au symposium. Parmi tous les exposés et traités, le plus remarquable fut 
celui de Marian Plezia, intitulé La cause de saint-Stanislas („Analecta Cracoviensia”, 
t. IX, p. 251-413. Son principal avantage, c’était une analyse minutieuse de toutes les 
sources concervées, notamment de celle d’Anonim-Gall (à l’exception du chapitre 
28, livre I) et de la chronique du maître Vincent ainsi que d ’une lettre du pape Pascal 
II manuscrite, adressée à plusieurs archevêques de l’époque, mais principalement à 
l’archevêque “polonais”. Dans sa lettre, le pape réprimande le destnataire pour ne pas 
avoir présenté d ’obédience et de ne pas avoir obtenu de pallium, principalement à 
cause de la condamnation (dampnavit) de l’un de ses évêques suffragants. La cause du 
destinataire de cette lettre est un sujet de discussion depuis de longues années, n ’ayant 
jamais abouti à un avis définitif.

C’est seulement en 1999 que s’est présentée l’opportunité de publier ma 
monographie prête déjà depuis longtemps, intitulée Saint-Stanislas, évêque cracovien, 
patron de la Pologne (Poznań 2000), complétée par l’acquis scientifique du dernier 
temps. Cet ouvrage reçut de bonnes critiques (notamment de Jerzy Wyrozumski et
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Jerzy Kłoczowski), cependant une critique détaillée fut érite par le prêtre prof. 
Bolesław Przybyszewski et publiée dans son livre Saint-Stanislas, évêque-Martyr, 
édité déjà après sa mort (Rzeszów-Lańcut 2005), dans lequel l’un des chapitres fut 
consacré à la „polémique avec Gérard Labuda” (p. 245-273).

Sans même analyser les questions litigieuses, on aperçoit une différence 
fondamentale. Pour le prêtre Przybyszewski, l’évêque Stanislas, dès le début de son 
conflit avec le roi Boleslas, est un porte-parole des opprimés et c’est pour les défendre 
qu’il recourut à “l’épée de juron”, qui lui valut son martyre, récompensé par le 
couronnement en 1253. Selon moi, l’évêque Stanislas fut l’un des principaux or
ganisateurs de la révolte des magnats et des chevaliers, ce qui lui coûta la vie 
(Anonim-Gall, Chronique du maître Vincent). Dans ces sources, il apparaît en tant 
que „traître”, mais aussi en tant que „pêcheur”, à qui le roi ajouta le péché 
d ’obtruncation.

Quand après l’exil de Boleslas en Hongrie, le pouvoir tomba entre les mains des 
adversaires royaux, déjà en 1088 eut lieu le premier transfert du corps de l’évêque, de 
l’église saint-Michel à Skałka au Wawel. Dans le milieu ecclésiastique, se formèrent 
deux tendances: d y n a s t i q u e  -  condamnant l’évêque e t e c c l é s i a t i q u e  -  
considérant la peine comme trop sévère. La première était déjà apparue dans la 
chronique du maître Vincent, mais au fur et à mesure gagnait sur la deuxième, ce que 
prouve „l’épitaphe” sur le tombeau de saint-Stanislas après le deuxième transfert à la 
cathédrale vers l’an 1142. L’évêque fut présenté en tant que „martyr” (martir), 
s’opposant à l’impiété du roi (impietati regis Boleslai), canonisé en 1253.

Ces deux versions historiques ne pourront jamais converger, à cause de l’approche 
aux sources. La dépréciation de certaines sources notamment de la chronique du 
maître Vincent par le prêtre Przybyszewski, fut souvent contradictoire aux principes 
de la critique des sources acceptées généralement.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo

GERARD LABUDA -  prof. dr hab., ur. 1916 r., absolwent tajnego Uniwersytetu 
Ziem Zachodnich w Warszawie (1943), kierownik Katedry Historii Polski 
w Uniwersytecie Poznańskim (1956-1961), kierownik Katedry Historii Powszechnej 
tamże (1961-1984), od 1969 r. członek rzeczywisty PAN.
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ZAANGAŻOW ANIE W IERNYCH W ŻYCIU PO LO N IJN EJ 
PARAFII W LONDON, ONTARIO (KANADA)

Mimo iż parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ontario 
jest raczej jedną z młodszych parafii polonijnych Kanady, albowiem 
liczy dobre pięćdziesiąt lat, niemniej jest drugim -  po parafii Świętej 
Trójcy w Windsor z 1916 r. -  polskim ośrodkiem duszpasterskim 
w diecezji London. Powstała bowiem w wyniku długich starań osie
dlających się tam od początku XX w. Polaków, współdziałania oko
licznych duszpasterzy polskich i niezwykłej życzliwości ówczesnego 
ordynariusza londońskiego biskupa Johna C. Cody’ego w 1953 r. 
A choć zaangażowanie wiernych i wręcz niezwykła ich determinacja 
u początków parafii były -  co zrozumiałe -  godne podziwu, przyjmo
wały z czasem coraz bardziej sformalizowane formy. Mówiąc inaczej, 
trudno sobie wprost wyobrazić dziś funkcjonowanie parafii w środo
wisku polonijnym bez wielowymiarowego zaangażowania wiernych, 
które realizuje się -  uogólniając nieco problem -  na kilku zasadni
czych płaszczyznach.

I. Grupy funkcyjne

1. Rada parafialna
Jeszcze przed powstaniem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 

co aktywniejsi członkowie londońskiej Polonii inicjowali przeróżne 
komitety do specjalnych poruczeń, lecz w każdym przypadku zmie
rzające sukcesywnie do utworzenia i powołania własnej parafii z pol
skim duszpasterzem1. A gdy już powstał taki ośrodek z odpowiednią

1 Zob. J. W a l k u s z ,  Polonia w London (Kanada) przed powstaniem parafii, „Studia 
Polonijne” 25(2004), s. 193-225.

„Nasza Przeszłość” 1.108: 2007, s. 59-147.
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administracją i zapleczem, ks. Franciszek Pluta, pierwszy proboszcz2, 
powołał spośród swoich parafian tzw. komitet budowlany, mający 
koordynować wszelkie przedsięwzięcia związane z budową kościoła, 
a nade wszystko skutecznie wspierać inicjatywy i działania polonijne
go duszpasterza. Komitet ów odegrał priorytetową rolę w procesie 
realizowania inwestycji gospodarczo-budowlanych. Po ich sfinalizo
waniu -  co należy postrzegać jako przejaw zdrowego pragmatyzmu 
proboszcza nowej parafii i odwagę działania -  nie chciano zbyt łatwo 
zrezygnować z olbrzymiego doświadczenia, kompetencji i gotowości 
dalszej współpracy niesłychanie ideowych ludzi.

Stąd też na wiosnę 1956 r. walne zgromadzenie parafian na wnio
sek ks. F. Pluty przyjęło sprawozdanie komitetu budowlanego z wy
konanego zadania i zarazem wybrało w jego miejsce tzw. Komitet 
Parafialny, mający w intencjach pomysłodawcy i wyborców stanowić 
organ pomocmczo-doradczy i informacyjny, a przede wszystkim słu
żący dobru parafii3. W jego skład weszli: Jan Dawidowski (prezes 
Towarzystwa Imienia Jezus), Maria Sawa (prezeska Katolickiej Ligi 
Kobiet), Mieczysław Rumas (prezes Klubu Bingowego), Władysław 
Wielgosz (prezes Klubu Kolektorów) oraz Jan Blądek, Bolesław Jar- 
makowicz, Tadeusz Jędrzejowski, Józef Kaczmarek, Jan Kalinowski, 
Eugeniusz Kurcwald, Stanisław Lewicki, Kazimierz Niemców, Józef 
Pawlik, Alfred Reder, Paweł Sierechoń, Jerzy Stolfa, Leon Talkowski 
i Marcin Turek4. Wtedy też, czyli 15 kwietnia 1956 r., określono zasa
dy wyboru Komitetu, jego kompetencje, a także sformułowano przy
bliżone płaszczyzny aktywności, podkreślając wszak, że zespół ów 
będzie liczył każdorazowo 18 osób, w tym wszyscy przewodniczący 
istniejących przy parafii organizacji. A ponieważ takie grono wyma
gało odpowiedniej koncepcji działania, już na pierwszym posiedzeniu 
nowego Komitetu Parafialnego w dniu 4 maja 1956 r. wybrano jego

2 Tenże, Ks. Franciszek Pluta -  „ojciec" polskich sierot i organizator życia polonij
nego w Kanadzie, w: Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte 
urodziny księdza arcybiskupa warmińskiego Edmunda Piszczą, red. C. R o g a l s k i
i in., Olsztyn 2004, s. 137-148.
3 „Życie Katolickie. Biuletyn Tygodniowy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
Królowej Korony Polski” [London] 1(1956) nr 18; Pamiętnik 25 lecia parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej Królowej Korony Polskiej w London, Ont. 1953-1978, Lon
don 1978, s. 54.
4 „Życie Katolickie” 1(1956) nr 20.
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zarząd w następującym składzie: L. Talkowski (przewodniczący),
J. Pawlik (zastępca przewodniczącego) i B. Jarmakowicz (sekretarz); 
przyjęto wówczas, że w normalnym trybie Komitet będzie się zbierał 
na swoje posiedzenia cztery razy w roku, aczkolwiek w sytuacjach 
koniecznych zarząd może zwołać nadzwyczajne zebranie5.

Cokolwiek by powiedzieć o aktywności Komitetu Parafialnego, 
który stanowił pierwowzór późniejszej Rady Parafialnej, trzeba wska
zać na dwa nurty przedsięwzięć, tj. troskę o finalizację budowy ko
ścioła i wyposażenie go w odpowiedni sprzęt oraz praktyczną pomoc 
proboszczowi w jego pracy administracyjno-pastoralnej. Już bowiem 
w maju 1956 r. Komitet zwrócił się do parafian ze specjalnym apelem 
o materialne, a zarazem sukcesywne wspieranie celem wykończenia 
wnętrza kościoła oraz spłacenia długu6, co nie zawsze -  jak przekonu
ją  szczątkowe w tej materii źródła -  spotykało się z należytym zrozu
mieniem ze strony wiernych, generując niekiedy krytykę o zabarwie
niu emocjonalnym7. Nie przeszkadzało to wszak w realizowaniu ogól- • 
nego haromonogramu działań parafialnych oraz nieustannym inicjo
waniu przedsięwzięć zmierzających do wielorakich ulepszeń tak od 
strony materialnej, jak i duchowej. Członkowie Komitetu bowiem 
jako wręcz nieoceniony organ doradczy i wykonawczy gospodarza 
parafii, działając z mandatu całej społeczności i na zasadzie całkowi
cie dobrej woli tudzież poczucia odpowiedzialności za wspólne dzie
ło, me zrażali się bynajmniej drobnostkami lub mało istotnymi 
uszczypliwościami, lecz realizowali swoje posłannictwo według two
rzonego na bieżąco programu. Dlatego też żywotność tego organu 
była z reguły okresowa, a intensywność działania zależała od czaso
wych potrzeb i wachlarza podejmowanych prac. Niemniej z biegiem 
czasu próbowano coraz bardziej formalizować struktury Komitetu 
oraz płaszczyzny jego aktywności ściśle sprzężone z poszczególnymi 
funkcjami. Tak zatem — by nieco zilustrować ów pierwszy problem — 
mniej więcej od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęto 
redukować liczebność Komitetu na rzecz większej odpowiedzialności 
jego członków za konkretne sektory życia parafialnego. Każdy z nich, 
występując w roli kierownika ściśle określonej sekcji (np. liturgicznej,

5 Tamże.
6 Tamże, nr 21.
7 Tamże, nr 30.
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społecznej, młodzieżowej itp.), odpowiadał za powierzony mu frag
ment parafialnej codzienności, a jednocześnie zobligowany był do 
przedstawienia sprawozdania z niej na ogólnym posiedzeniu Komite
tu8. Choć traktowano bardzo poważnie taką procedurę, od czasu do 
czasu na forum obrad wnoszono nieco odważniejsze propozycje 
o charakterze -  jak wówczas mniemano -  awangardowym. Tak bo
wiem należy m. in. widzieć sprawozdanie przewodniczącego sekcji 
młodzieżowej Z. P. Kwiatkowskiego z 19 kwietnia 1970 r. Przedsta
wił on trzy znamienne postulaty miejscowej młodzieży: 1) na zebra
niach Rady Parafialnej słabo władający językiem polskim będą mogli 
przemawiać po angielsku; 2) angielska msza odprawiana w każdą 
niedzielę o godz. 9.00 będzie sprawowana na wzór „Folk-Mass”;
3) młodzież gotowa jest do szerszego zaangażowania się w życie spo
łeczno-kulturalne parafii9.

Mimo jednak dobrych chęci i obiecujących deklaracji zgłoszony 
program na dobrą sprawę nigdy nie wyszedł poza orbitę in statu fieri, 
a Komitet -  nazywany już wówczas coraz częściej Radą Parafialną -  
pozostał w sferze działań tradycyjnej pomocy i doradztwa ks. F. Plu
cie. Potwierdza to zresztą praktyka nieregularnych wyborów oraz 
struktura Komitetu, którego członków po części wyłaniano drogą 
elekcji przez parafian, po części zaś mianowano ex officio, czyli na 
mocy przewodniczenia organizacjom parafialnym. Jedynym wszak 
novum z tego czasu było pojawienie się osobnej komisji finansowej, 
konstruowanej według odmiennego klucza niż pozostałe komisje 
przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Odmienność owa 
polegała przede wszystkim na zwiększonej liczbie osób wchodzących 
w jej skład oraz na ich poszerzonych kompetencjach, choć mocno 
powiązanych strukturalnie z Radą Parafialną10.

8 Archiwum Parafii Our Lady of Częstochowa w London, Ont. (APOLC), Zebrania 
Rady Parafialnej, b. sygn.; „Życie Katolickie”4(1959) nr 43; 11(1966) nr 11.
9 „Życie Katolickie” 15(1970) nr 17.
10 „Życie Katolickie” 11(1966) nr 4 -  18(1973) nr 42. Na dobrą sprawę potwierdzenie 
w źródłach znajduje tylko jeden wybór takiej komisji z 1966 r. W jej skład wchodzili 
wtedy: Włodzimierz Traczuk (z urzędu jako wiceprzewodniczący Rady Parafialnej), 
Kazimierz Gogol, Józef Kaczmarek, Piotr Pawłowski i Józef Magier. Niemniej, jak 
wolno przypuszczać, komisja taka funkcjonowała do końca urzędowania w parafii 
ks. F. Pluty. Zob. APOLC, Zebrania Rady Parafialnej, Protokół z posiedzenia 
z w dniu 20 stycznia 1966 r., b. sygn.; „Życie Katolickie” 11(1966) nr 4.
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Nie ulega wątpliwości, iż powołany z racji jak najbardziej prak
tycznych u początku parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Lon
don Komitet Parafialny z jednej strony wypracował konstruktywny 
model współodpowiedzialności za losy wspólnoty religijnej, z drugiej 
zaś -  i to zasługuje na szczególne wyakcentowanie -  stał się niewąt
pliwą personifikacją nowatorskich reform zaprowadzonych w tym 
względzie przez Sobór Watykański II. Podczas gdy ten ostatni zalecał 
powoływanie ciał doradczo-pomocniczych w parafiach11, w polonijnej 
społeczności londońskiej taką praktykę stosowano już z górą od dzie
sięciu lat, a zaproponowana przez Vaticanum Secundum nazwa „Rada 
Parafialna” przyjęła się na dobre w ontaryjskim mieście nad Tamizą 
już w drugiej połowie lat sześćdziesiątych12. W tym też czasie -  już to 
z uwagi na zalecenia soborowe, już to z racji zachęty miejscowego 
biskupa odwołującego się do pierwszego synodu diecezji londońskiej 
z 1956 r.13 -  zaczęto pracować nad statutem parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej i jasno skodyfikowanym prawem funkcjonowania 
Rady Parafialnej. Dość więc dodać, że w kwietniu 1976 r. oficjalnie 
zatwierdzono i przyjęto taki dokument w przeważającej mierze odno
szący się jednak do Rady Parafialnej. Ustalał on precyzyjnie skład 
osobowy, obowiązki zarządu i członków oraz procedury wyborcze14. 
Według niego -  rozszerzając nieco zasygnalizowany problem -  Radę 
Parafialną, będącą organem wykonawczym zrzeszenia parafialnego 
(inaczej zebrania ogólnoparafialnego, w którym mógł uczestniczyć 
każdy parafianin po ukończeniu 15 lat), tworzą: proboszcz i jego wi
kariusz, ośmiu członków, w tym dwóch przedstawicieli młodzieży 
w wieku 18-25 lat oraz dwóch delegatów diecezjalnych. Zadaniem zaś 
Rady, ogólnie mówiąc, było: czuwanie nad wszelkimi przejawami 
życia parafialnego, podtrzymywanie łączności ze zrzeszeniem para
fialnym, proponowanie zmian mających na celu dobro duchowe i do
czesne parafii oraz koordynowanie działalności organizacji parafial

11 Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (DA), nr 26; R. K a 
mi ń s k i , Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, red. 
R. K a m i ń s k i , t. 2 -  Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin 2002, s. 48-55.
12 „Życie Katolickie” 11(1966) nr 4.
13 APOLC, Statut -  Projekt Rady, Statuty Pierwszego Synodu Diecezji Londońskiej 
z 1956 r. -  wyciąg.
14 APOLC, Statut -  Projekt Rady, Statut Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej Kró
lowej Polski, ss. 8, b. sygn.
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nych15. Służyć temu miały zebrania zwoływane co dwa miesiące przez 
przewodniczącego, który wraz z proboszczem i wiceprzewodniczą
cym proponował ich porządek. Ponadto przewodniczący miał prawo 
do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach komitetów parafialnych, 
a także reprezentował wspólnotę podczas uroczystości religijnych, 
społecznych czy narodowych16. Wspomagał go w tym wiceprzewod
niczący, a nade wszystko sekretarz mający pod swoją opieką wszelkie 
sprawy związane z dokumentacją, korespondencją i informowaniem 
tak członków Rady, jak i wszystkich wiernych17.

W przeciwieństwie do innych parafii etnicznych w Kanadzie two
rzących mniej więcej w tym samym czasie własne rady parafialne 
i ich statuty, w których wyznaczono wiele miejsca przeróżnym komi
tetom18, w londońskim dokumencie przewidziano tylko istnienie tzw. 
komitetu gospodarczego, czyli finansowego. Do jego kompetencji 
należały: współpraca przy tworzeniu i promulgacja rocznego spra
wozdania finansowego parafii, przedstawionego najpierw całej Ra
dzie, udzielanie wyjaśnień i rad zrzeszeniu parafialnemu co do stanu 
gospodarczego, troska o poprawę kondycji finansowej parafii oraz 
przedstawianie Radzie Parafialnej rocznego preliminarza budżetowe
go kościoła i plebanii19.

Omawiany statut zawierał także bardzo szczegółowy regulamin 
wyborów, stwierdzający m.in „że każdy członek parafii, który ukoń
czył 18. rok życia i żyje według zasad Kościoła rzymskokatolickiego 
może być wybrany do Rady Parafialnej”20. W pierwszych wyborach 
po przyjęciu statutu połowa składu została wybrana na dwa lata (ci, 
którzy otrzymali największą liczbę głosów), druga zaś na jeden rok, 
dzięki czemu każde kolejne wybory były elekcją na dwa lata przy 
jednoczesnej wymianie połowy członków Rady każdego roku21. Od

15 Tamże, s. 2.
16 Tamże, s. 2-3.
17 Tamże, s. 3.
18 Archiwum Parafii MB Zwycięskiej w Chatham, Rada Parafialna, Statut Parafii Matki 
Boskiej Zwycięskiej w Chatham, Ont. (b. sygn.), s. 3; por. J. W a 1 k u s z , Parafia Matki 
Boskiej Zwycięskiej w Chatham, Ontario 1957-1997, Lublin-Chatham 1997, s. 201.
19 APOLC, Statut-Projekt Rady..., s. 3-4.
20 Tamże, s. 4.
21 Tamże. Zob. też „Życie Katolickie” 21(1976) nr 52; 22(1977) nr 6; 26(1983) nr 13;
30(1985) nr 1; APOLC, Zebrania Rady Parafialnej. Wykazy członków z lat 1985- 
1989, b. sygn.
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chodzący po roku tworzyli zaś tzw. komisję matkę proponującą kan
dydatów i przyjmującą takie zgłoszenia. Co do procedury zebrań, 
statut postanawiał m. in. że: Rada Parafialna ma je odbywać co naj
mniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem lipca i sierpnia; zrzeszenie 
parafialne i Rada Parafialna nie mogą ich zwoływać bez zgody pro
boszcza lub jego zastępcy; nie są one publiczne22.

Według tak określonego porządku funkcjonowała Rada Parafialna 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej od 1976 r. do połowy lat dzie
więćdziesiątych, choć nader często w sprawach pomniejszych, 
zwłaszcza w odniesieniu do częstotliwości zebrań odstępowano od 
statutu.

Tab. 1 Rada Parafialna 1956-2004

Rok Przewodn. Zastępca p. Sekretarz Członkowie

1956 L. Talkowski J. Pawlik B. Jarmakowicz J. Dawidowski, 
M. Sawa,
M. Rumas,
W. Wielgosz,
J. Blądek,
T. Jędrzejowski, 
J. Kaczmarek,
J. Kalinowski,
E. Kurcwald,
S. Lewicki,
K. Niemców,
A. Reder,
P. Sierechoń,
J. Stolfa,
M. Turek

1966 W. Pokusa 1. K.Macugajło
2. W. Traczuk

J. Bentkowski -

1969 K. Macugajło B. Terpin E. Stodolski J. Bentkowski, 
przewodn. sekcji 
liturgicznej,
S. Moczulski 
przewodn. sekcji 
społecznej

22 APOLC, Statut -  Projekt Rady..., s. 5.
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1974 K. Kocemba E. Stodolisk B. Balicki,
J. Bentkowski,
B. Bogacki,
J. Kaczmarek,
K. Macugajło,
J. Pasierbek,
S. Bentkowska,
I. Trela,
W. Kwiatkowski

1977 J. Bentkowski A. Słaboń H. Jasińska B. Chełchowski, 
Z. Gdak,
A. Kocemba,
W. Traczuk,
T. Kaczmarek,
J. Michalski,
J. Dudzic

1979 J. Bentkowski Z. Bernat,
A. Blądek,
L. Blądek,
B. Chełchowski, 
J. Dudzic,
T. Kaczmarek, 
H. Pasierbek,
R. Traczuk,
W. Traczuk

1980 Z. Bernat A. Słaboń A. Blądek,
L. Blądek,
H. Jasińska,
J. Ciapka,
J. Dudzic,
H. Bernat,
K. Macugajło, 
R. Traczuk

1981 A. Słaboń J. Bentkowski L. Blądek,
H. Bernat,
J. Ciapka,
J. Dudzic,
A. Kocemba,
K. Macugajło, 
T. Rzepecki,
E. Lidzbarski, 
Z. Bock,
S. Mierzwiński
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1987 E. D. Mazur H. Bernat J. Kania J. Ćwik,
Z. Kaczmarek, 
E. Kaszowski, 
J. Kucharski, 
M. Traczyński, 
T. Jasica,
A. Nowak

1989 B. Terpin Cz. Grzywa Z. Kaczmarek K. Juszczyński, 
J. Rzeszutko,
R. Ochnik,
M. Kacperski, 
P. Amszej,
T. Jasica,
S. Różański

1990 A. Adamowicz, 
J. Bentkowski, 
J. Jasnos,
M. Traczyński, 
P. Amszej,
A. Tomczyk,
Z. Kaczmarek, 
M. Kacperski, 
R. Ochnik,
J. Rzeszutko

1991 F. Juszczyński,
A. Kocemba,
W. Kwiatkowski, 
J. Rzeszutko,
P. Sierechoń,
P. Amszej,
A. Tomczyk,
A. Adamowicz,
J. Bentkowski,
M. Traczyński

1992 J. Rzeszutko J. Adamowicz,
J. Magier,
P. Sierechoń,
A. Tomczyk,
R. Długołęcki, 
M. Ochnik,
F. Juszczyński, 
A. Kocemba,
W. Kwiatkowski
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1993 J. Rzeszutko J. Adamowicz,
J. Magier,
P. Sierechoń,
F. Juszczyński, 
W. Kwiatkowski, 
R. Kuczma,
D. Lipińska,
M. Ochnik,
K. Ciapka

1994 Z. Dyba B.Chełchowski J. Jasnos J. Chmiel,
J. Magier,
D. Lipińska,
K. Ciapka,
M. Ochnik,
F. Juszczyński, 
R. Kuczma

1996 B. Chełchow- 
ski

J. Chmiel D. Lipińska,
J. Magier,
W. Czesławski,
J. Bartoch,
W. Żurawski,
P. Sierechoń,
K. Ciapka,
A. Drozd

1997 W. Żurawski E. Gąsiorowska B. Chełchowski, 
J. Chmiel,
J. Magier,
J. Bartoch,
P. Sierechoń,
S. Perlikowski, 
J. Sokół,
R. Grzywa,
J. Ćwik

2000 J. Sokół M. Król W. Żurawski,
J. Chmiel,
J. Ćwik,
J. Bartoch,
S. Perlikowski, 
R. Chorostecki, 
P. Mastej,
J. Bentkowski, 
Z. Plota
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2002 J. Sokół M. Król J. Bartoch,
J. Bentkowski, 
J. Chmiel,
R. Chorostecki, 
J. Ćwik,
P. Mastej,
S. Perlikowski, 
Z. Plota,
W. Żurawski

2004 P. Gaździński T. Chorostecki R. Fijał T. Chełchowski, 
B. Gutowska,
E. Klimaszewska,
D. Lipińska,
Z. Magier,
E. Moczarska,
K. Szafran

Źródło: APOLC, Zebrania Rady Parafialnej, Protokóły, b. sygn.; tamże, Rada Para
fialna Matki Boskiej Częstochowskiej, London, Ont., b. sygn.; tamże, Zebrania mię- 
dzyorganizacyjne, Sprawozdania z działalności Rady Parafialnej przy parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej w London, Ont., b. sygn.; „Życie Katolickie” 1(1956) -  
37(1992); „Biuletyn Parafialny” 38(1993) -  49(2004).

Ściśle natomiast przestrzegano w tym czasie terminu wyborów, 
które odbywały się najczęściej na przełomie stycznia i lutego. Po
cząwszy zaś od momentu przejęcia wspólnoty spod znaku Matki Bo
skiej Częstochowskiej w 1992 r. przez ks. Adama Gabriela, na fali 
wielopłaszczyznowej odnowy struktur życia parafialnego przystąpio
no także do zreformowania Rady Parafialnej. Z typowo medialnych 
zapowiedzi zrealizowano stosunkowo niewiele, a choć poważnie dys
kutowano w 1995 r. nad modyfikacją i uaktualnieniem statutu Rady, 
na dobrą sprawę poddano tylko drobnej kosmetyce wersję z 1976 r.23. 
Ponadto -  poza normalną procedurą wyborów kontynuowanych za
sadniczo na przełomie stycznia i lutego, choć zdarzały się także ter
miny czerwcowe -  w poczet Rady, z tytułu urzędu i wykonywanych 
funkcji, włączono także pracujące w parafii siostry urszulanki24.

23 APOLC, Zebrania Rady Parafialnej, Protokół z 15 II 1995 r., b. sygn.; „Biuletyn 
Parafialny” [London] 40(1995) nr 8.
24 „Biuletyn Parafialny” 41(1996) nr 7.
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Odwołując się do stosownej dokumentacji oraz danych tabeli nr 1 nie 
sposób nie zdobyć się na próbę formułowania wniosków natury bardziej 
ogólnej. Ponad wszelką wątpliwość wierni polonijnej wspólnoty duszpa
sterskiej w London nie tylko ochoczo korzystali w dotychczasowej hi
storii z prawa wyborczego, ale przede wszystkim starali się o wybór 
najbardziej odpowiedzialnych osób, takich, które odważnie i twórczo 
poświęcałyby się sprawom parafialnym, stanowiąc tym samym silne 
ramię proboszcza. Inaczej trudno zrozumieć wielokrotne reelekcje nie
których osób i powtarzające się nazwiska w ścisłym zarządzie, od któ
rych operatywności, postawy i osobistego zaangażowania zależała 
w większej części aktywność pozostałych członków Rady i sporej części 
parafian. Siedząc zaś protokóły zebrań tegoż gremium, a także informa
cje publikowane na bieżąco, trudno nie zauważyć olbrzymiej troski i po
święcenia się sprawom wspólnoty parafialnej oraz poczucia odpowie
dzialności za materialną i duchową stronę życia tej grupy. Sporo uwagi, 
i to niemal od pierwszych chwil istnienia pierwowzoru późniejszej Rady 
Parafialnej, poświęcono akcji zdobywania środków na potrzeby parafii 
i odpowiednie funkcjonowanie jej zaplecza materialnego.

Chodziło więc nie tylko o stosowne apele do współwiemych, lecz 
przede wszystkim o inicjowanie przeróżnych akcji i imprez dochodo
wych. Już bowiem w 1956 r. powstał w tym celu specjalny komitet pik
nikowy z Pawłem Sierechoniem i Leonem Talkowskim na czele, którego 
zadaniem było organizowanie imprez, aby -  jak motywowano w uzasad
nieniu -  „przyzwyczaić wszystkich parafian do brania w nich udziału; 
w ten sposób wszyscy się lepiej poznają i zbliżą się do siebie, a przez to 
zwiększą się nasze dochody na aktualne potrzeby”25. Dość więc dodać 
w tym miejscu, że zainaugurowany wówczas piknik parafialny stał się 
bardzo szybko jedną z głównych imprez dochodowych, a jego program 
wzbogacany systematycznie pomysłami poszczególnych radnych na 
przestrzeni niemal pięćdziesięcioletniej historii26 zdołał w latach dzie
więćdziesiątych zasilić kasę kwotąok. 5 tys. dolarów rocznie27.

25 „Życie Katolickie” 1(1956) nr 20.
26 APOLC, Zabrania międzyorganizacyjne, Sprawozdanie z działalności Rady Para
fialnej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ont. za rok 1987; za 
rok 1988 i nast., b. sygn.; tamże, Zebrania Rady Parafialnej, Protokół z 19 X 1993 r.; 
z 20 V 1997 r.; z 24 V 1999 r.; z 16 I 2002 r.; z 1 X 2002 r. oraz poszczególne numery 
„Biuletynu Parafialnego”.
27 APOLC, Zebrania Rady Parafialnej, Protokół z 6 X 1998 r.
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Pozyskiwane w ten sposób, a także z innych źródeł środki material
ne były -  decyzją Rady Parafialnej -  z reguły przeznaczane na wszel
kiego autoramentu inwestycje gospodarcze. O ich kształcie, zakresie 
i priorytecie dyskutowano niejednokrotnie na posiedzeniach, po to by 
wybierać ostatecznie optymalne rozwiązania. Z wielu tego typu 
przedsięwzięć zaopiniowanych i uruchomionych na drodze rozsądne
go konsensusu zbiorowego, należy -  tytułem ilustracji -  wskazać na 
następujące: bieżące remonty i drobne przeróbki kościoła i zabudowań 
parafialnych, zakup posiadłości z sąsiedztwa świątyni celem przezna
czenia ich na parking28, dyskusje i projekty remontu i przebudowy 
kościoła29, projekty wspierania polskich emigrantów i parafialnych 
organizacji polonijnych30. A choć zagadnienia tego typu dominowały 
w obradach i rozstrzygnięciach Rady Parafialnej Matki Boskiej Czę
stochowskiej w London, nie wyczerpywały bynajmniej spektrum jej 
działań, albowiem te w całej dotychczasowej historii wykraczały da
leko poza zasygnalizowaną płaszczyznę materialną, choć z natury 
rzeczy musiały na niej bazować i do niej się odwoływać. By zaś zilu
strować ową konstatację, nie od rzeczy będzie wesprzeć się kilkoma 
przykładami. Otóż dzięki inicjatywie i konsekwentnemu działaniu 
Rady Parafialnej odpowiednio uczczono pamięć pomordowanych 
w obozach koncentracyjnych31 i długoletniego wikariusza londoń- 
skiego ks. Józefa Lipki32.

W 1983 r. -  jak odnotowano w gazetce parafialnej -  „Rada Para
fialna pragnie skompletować album z życia naszej parafii. Będzie on 
od nas wszystkich podarkiem dla ks. Proboszcza Piotra Sanczenki, 
który został przeniesiony do Windsor. Dlatego zwracamy się z prośbą 
do parafian. Chodzi nam szczególnie o fotografie z początków istnie
nia naszej parafii. Po zrobieniu odbitki fotografie będą zwrócone”33.

8 APOLC, Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdanie z działalności Rady Para
fialnej... za rok 1987; tamże, Zebrania Rady Parafialnej, Protokół z 19 X 1993 r.;
z 27 IX 1994 r.; z 11 I 1995 r.; z 5 III 1996 r.
29 APOLC, Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdanie z działalności Rady Para
fialnej... za rok 1987; za rok 1988; tamże, Zebrania Rady Parafialnej, Protokół 
z 20 I 1993 r.; z 19 X 1993 r.; z 11 I 1995 r. i nast.
30 Tamże.
31 Pamiętnik 25-lecia parafii..., s. 67.
32 APOLC, Materiały różne, Apel w sprawie tablicy pamiątkowej dla śp. ks. J. Lipki 
z 1977 r. [druk ulotny].
33 „Życie Katolickie” 18(1983) nr 21.
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Abstrahując w tym miejscu od formy ogłoszenia, która jest bez wąt
pienia wspaniałym świadectwem emocjonalnych związków między 
proboszczem34 a wiernymi, warto zwrócić uwagę na samą inicjatywę, 
rzucającą sporo światła na zakres aktywności Rady Parafialnej. Prze
cież to ona -  zarówno jako gremium, jak i poszczególni jej członko
wie -  wraz z duszpasterzem stała się autentycznym kreatorem prze
różnych odcieni życia wspólnoty oraz stymulatorem nieustannego 
ożywiania od strony duchowej. Aż nadto przekonują o tym zaproto
kółowane zebrania, podczas których dyskutowano i podejmowano 
decyzje związane z przygotowaniem i drukowaniem „Biuletynu Para
fialnego”35, zaopatrzeniem wiernych w modlitewniki i śpiewniki36, 
rekolekcjami parafialnymi oraz organizacją uroczystości kościel
nych37. Bodaj szczególną egzemplifikacją postawy radnych, a zarazem 
odbiciem atmosfery obrad jest fragment protokołu z 1995 r., w którym 
czytamy m. m.: „Ustalono, że każdy parafianin ma prawo wglądu do 
protokółów Rady Parafialnej, które znajdują się w kancelarii. (...) 
R. Kuczma poruszył sprawę śpiewania w kościele, na co też prawie 
wszyscy członkowie zwrócili uwagę. Sprawę poparł także ks. Pro
boszcz, uważając za stosowne, ażeby był zatrudniony organista w na
szej parafii. Pan Józef Magier potwierdził, że sprawa z zatrudnieniem 
organisty na całym etacie już ciągnie się od czasu poprzednich pro
boszczów i należałoby wkrótce podjąć ostateczne decyzje”38.

Jak każda społeczność, tak i polonijna parafia Matki Boskiej Często
chowskiej w London ma swoje dzieje, rozpisane na rocznice i święta 
przypominające o przeszłości, dokonaniach, a przede wszystkim lu
dziach, wpisanych w cały krąg owych wydarzeń i realizacji. Nic więc

34 Ks. Piotr Sanczenko był proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w London w latach 1973-1983.
35 APOLC, Zebrania Rady Parafialnej, Protokół z 20 I 1993 r.; z 11 I 2000 r.
36 Tamże, Protokół z 11 I 1995 r.; z 6 X 1998 r.
37 Tamże, Protokół z 11 X 2000 r.; z 17 I 2001 r.; z 16 I 2002 r. Szczególne miejsce 
należy się w tym szeregu przygotowaniom z racji Światowego Dnia Młodzieży i piel
grzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Kanady w lipcu 2002 r., a także przedsię
wzięciom związanym z wizytą prymasa Polski kard. Józefa Glempa w parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej w 2002 i 2004 r. Zob. APOLC, Zebrania Rady Parafialnej, 
Protokół z 1 X 2002 r.; J. W a 1 k u s z , Z dziejów parafii Matki Boskiej Częstochow
skiej w London, Ontario, w: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski. 
Zloty jubileusz, London, Ontario 2004, s. 13.
38 APOLC, Zebrania Rady Parafialnej, Protokół z 11 I 1995 r.
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dziwnego, że w 50-letniej historii próbowano na różne sposoby wyakcen
tować owe momenty, generując tym samym strumień życzliwości 
i wdzięczności wobec Opatrzności i człowieka. Organizacją tego typu 
przedsięwzięć -  jak przekonują ponad wszelką wątpliwość zachowane 
materiały -  zajmowała się właśnie Rada Parafialna bądź wyłonione z niej 
specjalne komitety. A ponieważ było ich w dotychczasowych dziejach 
niemało, właśnie Rada siłą rzeczy musiała wykazać się pomysłowością, 
ambicją i nieprzeciętnymi zdolnościami menadżersko-organizacyjnymi. 
By zorientować się w skali zjawiska, wystarczy odwołać się w tym miej
scu tylko do tych największych jubileuszy-obchodów o charakterze ogól- 
noparafialnym, a więc było to: 1000-lecie Chrztu Polski i dziesięciolecie 
parafii (1965 r.)39, piętnastolecie parafii i 35-lecie święceń kapłańskich jej 
proboszcza (1968 r.)40, dwudziestolecie parafii i 40-lecie kapłaństwa 
ks. F. Pluty oraz 20-lecie jego pobytu w London (1973 r.)41, dwudziesto- 
pięciolecie parafii i 25-lecie święceń kapłańskich jej drugiego proboszcza 
ks. P. Sanczenki (1978 r.)42, trzydziestolecie budowy kościoła oraz jego 
poświęcenie po przebudowie (1984 r.)43, poświęcenie nowego kościoła 
(1996 r.)44, dwudziestopięciolecie święceń kapłańskich ks. A. Gabriela 
(2003 r.)45 czy wreszcie złoty jubileusz parafii (2004 r.)46.

Jakkolwiek by patrzeć na wysiłki, działania i przedsięwzięcia Rady 
Parafialnej, nie sposób nie dostrzec jej wyjątkowej roli w dziejach

39 „Życie Katolickie” 9( 1964) nr 36, nr 37; 10( 1965) nr 8, nr 19, nr 20, nr 21, nr 25.
40 „Życie Katolickie” 13(1968) nr 46, nr 49.
41 APOLC, Jubileusze parafii, Apel komitetu jubileuszowego z 1973 r. [druk ulotny]; 
„Życie Katolickie” 18(1973) nr 32, nr 34, nr 48. Por. Książka pamiątkowa 20-lecia 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski i 40-lecia kapłaństwa ks. 
Prałata Franciszka J. Pluty je j proboszcza założyciela, London 1973.
42 APOLC, Rozbudowa -  Jubileusze, Sprawozdanie komitetu jubileuszowego z 1978 r. 
b. sygn.; „Życie Katolickie” 22(1977) nr 49; 23(1978) nr 8, nr 9, nr 10, nr 23, nr 24. 
Zob. Pamiętnik 25-leciaparafii..., dz. cyt.
43 APOLC, Jubileusze parafii, Obchody XXX-lecia budowy naszej świątyni [program 
-  folder], b. sygn.; „Życie Katolickie” 29(1984) nr 44.
44 J. Walkusz, W służbie jednego Kościoła na styku kultur i narodowości. 25-lecie 
kapłaństwa Adama Gabriela CSMA, Lublin-London, Ont. 2003, s. 67-68.
45 „Biuletyn Parafialny” 48(2003) nr 42, nr 43, nr 44; J. W a l k u s z ,  W służbie jed 
nego Kościoła..., s. 85.
46 „Biuletyn Parafialny” 49(2004) nr 37 i nast.; J. S z l a ć  h e t k a , 50 lat kościoła 
polskiego w London, „Korespondent London”, 2004 nr 35 -  nr 36; tenże, Obchody 
50-lecia kościoła M. B. Częstochowskiej w London, „Korespondent London”, 2004 nr 
38.
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całej wspólnoty spod znaku Matki Boskiej Częstochowskiej. Olbrzy
mie poczucie współodpowiedzialności, idące w parze z przemyśle
niami i wieloaspektowo przedyskutowanymi decyzjami, tworzyło 
z reguły dogodny klimat dla harmonijnej współpracy Rady z kolejny
mi proboszczami, a jej efekty -  wybiórczo tylko scharakteryzowane -  
są widoczne ponad wszelką wątpliwość.

2. Służba liturgiczna
Wszyscy dotychczasowi rządcy parafii Matki Boskiej Częstochow

skiej, choć każdy na swój sposób i w zależności od potrzeb, troszczyli 
się nie tylko o stronę materialną ośrodka wraz z całym jego zaple
czem, ale także o odpowiednią organizację duszpasterstwa i należyty 
poziom sprawowania liturgii. Wspomagały ich w tym różne grupy, 
organizacje i pojedyncze osoby, a wszystko po to, by lepiej przeży
wać, zgłębiać i doświadczać za pomocą zewnętrznej formy i wyrazi
stych znaków wewnętrzną treść oraz zbawcze działanie sakramentów, 
modlitwy, słowa i wszystkich działań prowadzących do uświęcenia. 
Chodzi w tym miejsce o te formacje spośród wiernych, które wraz 
z duszpasterzem angażowały się na płaszczyźnie pastoralnej, tj. o mi
nistrantów, lektorów, komentatorów tekstów liturgicznych, nadzwy
czajnych szafarzy Eucharystii, organistów, chór, scholę itp.

To, że istniała tutaj grupa chłopców służących do mszy św. od za
rania parafii, nie ulega najmniejszej wątpliwości47. Problem zaś w tym 
-  wskutek braku odnośnych zapisów i dokumentacji -  iż niewiele 
wiadomo na temat ich początkowej liczebności, zorganizowania, re
krutacji i zakresu obowiązków. Można wszak przypuszczać, co zresz
tą potwierdza późniejsza praktyka, że zajmował się nimi wikariusz, 
funkcjonujący przecież przy parafii już od lipca 1954 r.48, który -  
wraz z upływem czasu i nabytego doświadczenia -  wypracował pe
wien model pracy z ministrantami i ich odpowiedniej formacji. Doko
nywało się to przede wszystkim w ramach zbiórek i spotkań, odbywa
jących się mniej więcej do połowy roku 1960 dość nieregularnie, acz
kolwiek z częstotliwością nie mniejszą niż co 8 tygodni. Od września

47 Pamiętnik 25-leciaparafii..., s. 54.
48 Pierwszym był ks. Piotr Sanczenko, który po przyjęciu święceń kapłańskich 25 VI
1954 r. w Orchard Lakę, przybył do London w lipcu 1954 r. Tamże, s. 52-53;
J. W a 1 k u s z , Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Chatham.. s. 77-78.
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1960 r. takie spotkania porządkowo-organizacyjne, rozrywkowe 
i towarzyskie wpisały się w stały kalendarz, tj. w cosobotnie wieczory 
o godz. 18.0049. Niemniej okoliczności zewnętrzne oraz zwiększająca 
się systematycznie liczebność grona ministranckiego wymuszały 
z jednej strony niezbędne modyfikacje pracy z tą grupą, z drugiej zaś 
-  co było też wyrazem osobistych przekonań i priorytetów poszcze
gólnych wikariuszy opiekujących się nią -  generowały sporo nowych 
rozwiązań będących odpowiedzią na wyzwania czasu. W takich kate
goriach należy między innymi oceniać proces wielopłaszczyznowego 
przygotowywania chłopców do służby, tym przecież trudniejszy, jeśli 
zważyć, że do chwili reformy liturgicznej uciekano się powszechnie w 
sprawowaniu obrzędów do języka łacińskiego. Stąd konieczność na
uki tzw. ministrantury, która odbywała się zrazu w miesiącach waka
cyjnych od wtorku do piątku od 10.00 do 1 1.0050, a później -  w parze 
z wdrażaniem i przyswajaniem najnowszych wskazań soborowych 
dotyczących liturgii -  w każdy dzień sierpnia w godzinach 10.00 -  
11.0051.

Proces ów szedł jakby dwoma równoległymi torami, albowiem 
chodziło w nim już to o doskonalenie umiejętności „praktykujących” 
ministrantów, już to o przygotowanie zupełnie od podstaw początku
jących i kandydatów, rekrutujących się przede wszystkim spośród 
chłopców pierwszokomunijnych danego roku52. Choć pierwsze udo
kumentowane potwierdzenie takiej praktyki pochodzi dopiero z 1963 
r., w rzeczywistości stosowano ją  znacznie wcześniej, o czym bez 
cienia wątpliwości przekonują specjalne apele duszpasterzy do matek 
ministrantów. Podnoszono w nich konieczność ciągłego naboru do 
koła ministranckiego, a także potrzebę osobistego zaangażowania 
rodzicielek w proces kształtowania charakteru i odpowiedzialności 
syna służącego przy ołtarzu. Do tego -  jak jednoznacznie akcentowa
no we wspomnianych apelach -  by chłopiec był dobrym ministrantem, 
potrzebna jest -  poza osobistym zamiłowaniem kandydata -  praca 
opiekuna ministrantów i współpraca matki, albowiem to ona pomaga 
synowi być dobrym ministrantem, pochwali go lub upomni, gdy zaj-

49 „Życie Katolickie” 5(1960) nr 37.
50 Tamże, 8(1963) nr 29; 9(1964) nr 33.
51 Tamże, 13(1968) nr 26, nr 30.
52 Tamże, 8(1963) nr 26.
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dzie taka potrzeba, a przede wszystkim przez rozsądne kierownictwo 
wzbudzi w nim chęć i zapał służenia do mszy św. Matka wreszcie -  
jak dodano w podsumowaniu -  „patrząc na swoje dziecko służące do 
mszy św., powinna być przejęta dumą i radością, że to właśnie jej 
dziecko jest tak blisko ołtarza i usługuje, że jest tak blisko tych świę
tych rzeczy, od których reszta wiernych jest oddzielona balustradą”' .

Byłoby kardynalnym błędem, gdyby z powyższych słów wyciągać 
wniosek, iż formację ministrantów pozostawiono ich matkom, prze
ciwnie -  w intencjach miały one uzupełniać i gruntować te wszystkie 
działania, które podejmował opiekun grupy w ramach zbiórek i dodat
kowych zajęć. A w nich -  przynajmniej w pierwszych dwóch deka
dach funkcjonowania parafii -  zwracano przede wszystkim uwagę na 
aspekt duchowego wyrobienia i odpowiednią dyscyplinę. Jakże wy
mownie świadczą o tym rozsądne zachęty, aby ministranci służący do 
mszy św. przystępowali jednocześnie do Komunii św.54, oraz troska 
o skrupulatne przestrzeganie wyznaczonych dyżurów. Drukowanie 
bowiem, począwszy od czerwca 1961 r., na łamach parafialnej gazetki 
grafiku służby również potwierdza przykładną organizację misji mini
stranckiej, ale oprócz tego jest pośrednim dowodem na znaczą już 
liczebność tegoż grona, bo wymagającego odpowiedniego uporząd
kowania55. Zaiste, według niepełnych danych z 1963 r., stanowiło je 
ok. 40 chłopców, a wśród nich -  by wesprzeć się konkretnymi nazwi
skami -  byli: S. Wróbel., J. Urbanowicz, Z. i T. Sapałowie, D. Mo
czulski, W. Pawłowski, bracia Kaszowscy, P. Bartoch, R. Bondaren- 
ko, R. Chełchowski, T. Circelli, bracia Latuszakowie, H. Mazur,
R. Przybylski, R. Kwiatkowski, H. Bartach, De Fonesca, Wiewiór- 
kowski, A. Michalski, bracia Karolewscy, Cz. Pawłowski, H. Kula, 
bracia Wrotni, A. Urbanowicz, A. Bandrowski, Teper, Palański,
S. Kaczmarek, J. Michalski, bracia Tarkowscy i H. Ula56.

Przyznać trzeba, że relatywnie liczna, jak na ówczesne uwarunko
wania, grupa ministrantów wymagała nie tylko odpowiedniego kie
rownictwa i opieki, będących w gestii każdorazowego wikariusza 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, ale także wszechstronnej

53 Do matek ministrantów, ,Życie Katolickie” 6(1961) nr 3; por. toż samo, 8(1963) nr 28.
54 „Życie Katolickie” 6(1961) nr 28.
55 Tamże, nr 25 i nast.
56 „Życie Katolickie” 8(1963) nr 42 -  nr 45.
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organizacji ich służby, od ustalenia przejrzystego porządku począw
szy, poprzez zakup szat ministranckich i na utrzymaniu ich w czysto
ści skończywszy. I na tym właśnie polu widać przede wszystkim po
dziwu godną płaszczyznę współpracy między duszpasterzami, para
fianami i rodzicami chłopców ze służby liturgicznej ołtarza. Bo czyż 
nie tak należy postrzegać specjalną akcję z lutego 1961 r., której ce
lem był zakup sutann i komży dla ministrantów? Rozprowadzone 
wówczas pomiędzy wiernymi koperty ofiarne zgromadziły kwotę 
prawie 200 dolarów, dodatkowo wzbogaconą gestem Katolickiej Ligi 
Kobiet w wysokości 25 dolarów57. A choć tego typu akcji o wymiarze 
zbiorowym było o wiele więcej w 50-letniej historii wspólnoty, po
wtarzanych zresztą cyklicznie w zależności od potrzeb, nie można tu 
wszak pominąć indywidualnych inicjatyw, podejmowanych w duchu 
służby Bogu i Kościołowi. Bodaj najlepszą egzemplifikacją takiej 
postawy były przedsięwzięcia Bronisławy Kurcwald, która niemal 
przez 10 lat zupełnie dobrowolnie prała na bieżąco ministranckie ko- 
meżki58. Z całą pewnością nie była ona odosobniona w tej materii, ale 
miała nieco szczęścia, że właśnie jej czyn został odnotowany w źró
dłach. Lecz nie mniejsze zasługi w tym zakresie położyły przecież -  
choć niewyszczególnione z imienia -  organizacje parafialne, w tym 
Katolicka Liga Kobiet, a nade wszystko matki chłopców służących 
przy ołtarzu, biorące niekiedy na siebie obowiązek troski o syna i jego 
odpowiedni wygląd zewnętrzny.

Wraz z postępującym czasem i systematycznym rozwojem parafii 
niewiele w istocie zmieniały się metody pracy z ministrantami. Odby
wały się więc comiesięczne spotkania formacyjno-organizacyjne, acz
kolwiek wyznaczane w różne dni tygodnia59, roczne nabory kandyda
tów do koła ministranckiego, reklamowanego mocno zwłaszcza 
z okazji uroczystości pierwszokomunijnych60, a także -  począwszy od 
końca lat sześćdziesiątych -  coraz częściej turnieje, mecze, zabawy 
i spotkania typowo towarzyskie, mające w intencjach organizatorów

57 Tamże, 6(1961) nr 9, nr 11, nr 12.
58 „Życie Katolickie” 8(1963) nr 50.
59 „Życie Katolickie” 30(1985) nr 39; 35(1990) nr 7; „Biuletyn Parafialny” 39(1994) 
nr 25, nr 40; 40(1995) nr 38, nr 39; 45(2000) nr 21.
60 „Życie Katolickie” 20(1975) nr 33, nr 36; 33(1988) nr 8; 34(1989) nr 15; 35(1990) 
nr 1; 36(1991) nr 5, nr 7; 37(1992) nr 33; „Biuletyn Parafialny” 41(1996) nr 36; 
45(2000) nr 21.
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integrować zarówno ministrantów między sobą, jak i z całą społeczno
ścią parafialną. Rozwijając tę kwestię, nie od rzeczy będzie wskazać 
chociażby na mecz piłki nożnej, rozegrany na stadionie Webie High 
School z ministrantami parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny61, turnieje szachowe z lat osiemdziesiątych62 czy też cie
szące się wielkim powodzeniem pikniki w Melrose, połączone z grami, 
zabawami, zawodami z nagrodami oraz ogniskiem63. Te ostatnie, zaini
cjowane w latach siedemdziesiątych minionego stulecia, stanowią do 
dziś bardzo atrakcyjny punkt w rocznym harmonogramie spotkań mini
stranckich parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London64.

Choć prawdą jest, że parafia polonijna w London rozwijała się li
czebnie z roku na rok, a od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku nastąpiła gwałtowna eksplozja demograficzna, nie przenosiło się 
to wszak na stan liczebny ministrantów. Ich grupa przeciętnie liczyła od 
30 do 40 osób. Między innymi w 1975 r. tworzyli ją: Nowak P., Wło
darczyk S., Śliwiński T., Lidzbarski E., Lidzbarski J., Przewięda M., 
Jasiński M., Krzyżowski E., Grądkowski A., Amszej M., Rzeszutko J., 
Chwiećko H., Drohobycki J., Mikoluk K., Kaczmarek J., Bogal T., 
Dawidowski M., Bartoch A., Janik E., Jasica T., Siniowski P., Wró
bel S., Trela J., Studzienny J., Proszowski P., Sochacki J., Koza S., 
Kononiuk R., Martynowski D., Martynowski R., Kloc R., Ciapka W., 
Olechno S.65. Stąd też liczne apele i zachęty do wstępowania w szeregi 
usługujących przy ołtarzu oraz -  od czasu do czasu -  uroczyste paso
wanie na ministranta, dokonywane w atmosferze wyjątkowej podnio- 
słości. Taką okazją był, przykładowo, jubileusz 25-lecia parafii, o czym 
me omieszkano podkreślić w „Życiu Katolickim”: „29 stycznia [1978 r. 
-  przyp. J. W.] podczas mszy świętej o godz. 12.15 odbędzie się uro

61 „Życie Katolickie” 13(1968) nr 26.
62 Zob. „Życie Katolickie” 26(1981) nr 11. Zwycięzcami podczas turnieju z 6 marca 
1981 r. zostali: Artur Warchoł (I miejsce), Waldemar Ciapka (II miejsce) oraz Piotr 
Amszej i Krzysztof Ciapka (III miejsce). Por. „Życie Katolickie” 27(1982) nr 7. 
Podobny rezultat turnieju był w 1982 r., podczas którego najlepsi okazali się: 
A. Warchoł, K. Ciapka i P. Amszej.
63 Jednym z pierwszych takich pikników był ten z 26 lipca 1978 r., w którym wzięło 
udział 18 ministrantów i ich rodzice. Całość zorganizowały: Barbara Słaboń, Adela 
Olechno i Czesława Kaczor. Zob. „Życie Katolickie” 23(1988) nr 30.
64 Zob. „Życie Katolickie” 33(1988) nr 36; 34(1989) nr 39; „Biuletyn Parafialny” 
39(1944) nr 40.
65 „Życie Katolickie” 20(1975) nr 12 -  nr 52.
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czyste przyjęcie do grona ministrantów najmłodszych chłopców. Są to 
następujący chłopcy: Casar Ryszard, Ciapka Krzysiek, Ciapka Waldek, 
Dudzic Dawid, Jasica Piotr, Jaworski Józef, Kaczor Edward, Koza Ma
rian, Koza Tadeusz, Martynowski Daniel, Martynowski Ryszard, Mo
czulski Paweł, Olechno Stanisław, Słaboń Krzysiek, Tamse Jan, Si
niowski Piotr, Kondracki Antoni, Weryk Michał”66.

Z pewnością był to wyjątkowo liczny nabór, bo i okoliczność była 
wyjątkowa, co wcale nie pomniejsza późniejszych promocji, odbywają
cych się -  przy znacznie skromniejszej oprawie i liczebności -  już to 
w Wielkie Czwartki67, już to w niedzielę Dobrego Pasterza68 lub 
w ogóle bez szczególnej okazji. W każdym razie na przestrzeni minio
nych pięćdziesięciu lat zawsze znalazła się grupka ideowych i oddanych 
służbie ołtarza chłopców, których liczebność -  na pewno nieproporcjo
nalna do liczebności parafian -  zależała od odpowiedniej promocji, 
inwencji i sugestywności opiekuna, dobrej woli rodziców i wielu in
nych pomniejszych okoliczności. Niemniej ich liczba zawsze oscylowa
ła - ja k  już wspomniano -  między 30 a 40, co zresztą potwierdza wykaz 
z roku jubileuszu wspólnoty 2003/2004: Awzan Marcin, Bednarek Ma
teusz, Borucki Marek, Borucki Tomasz, Brucki Adam, Brucki Alexan
der, Brzozowski Daniel, Brzozowski Kacper, Chorostecki Adam, Cho- 
rostecki Karol, Chudy Patryk, Ćwik Justyn, Dawidowski Michał, Da
widowski Krystian, Dochna Karol, Fevens Andrzej, Furmaniak Ralph, 
Gaik Amadeusz, Gaj dek Piotr, Goryszewski Michał, Gory szewski Pa
tryk, Jodzio Adrian, Kowalski Krzysztof, Kukawka Jakub, Kukawka 
Tomasz, Kukliński Adrian, Mądrzyk Filip, Martyniak Radosław, Mro
zek Sebastian, Niewdana Kamil, Pomorski Stefan, Potempa Daniel, 
Rodak Andrzej, Rodak Michał, Rodak Marcin, Różański Paweł, Smola
rek Jerzy, Szafran Krzysztof, Szyszka Dominik, Szabla Robert, Szwej 
Adrian, Weiss Krzysztof, Zduński Sebastian69.

66 Tamże, 23(1978) nr 4.
67 Tak było np. w 1990 r., gdy w poczet ministrantów przyjęto 10 chłopców, tj. Jana 
Adamowicza, Klaudiusza Czesławskiego, Dariusza Dudę, Dawida Janulewicza, Da
wida Malka, Adama Przyszlaka, Piotra i Łukasza Sokołów, Krzysztofa i Dawida 
Witków. Zob. „Życie Katolickie” 35(1990) nr 14.
68 M. in. 10 kwietnia 1992 r. do służby ołtarza włączono również 10 chłopców. Zob. 
„Życie Katolickie” 37(1992) nr 19.
69 Relacja ks. W. Chudego (London, 5. 04. 2006 r.).
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W czerwcu 1967 r. w gazetce parafialnej ukazała się znamienna no
tatka-ogłoszenie: „Sekcja liturgiczna Rady Parafialnej, pragnąc wpro
wadzić w życie postanowienia II Soboru Watykańskiego w sprawie 
czynnego udziału wiernych w liturgii, prosi panów, którzy chcieliby 
czytać teksty czytań o zgłoszenie się do sali w czwartek 15 czerwca 
o godz. 20.00”70. Jak każda nowość, tak i ta, choć nie spotkała się ze 
zbytnim entuzjazmem wiernych, jednak -  także wskutek indywidual
nych rozmów i zachęty ze strony duszpasterzy -  nie pozostała bez echa. 
Odpowiedzieli bowiem na nią co odważniejsi, obyci ze słowem pisa
nym, a przede wszystkim czynnie już zaangażowani w parafii.

Niewielka więc z początku grupa wzięła na swoje barki nowy obo
wiązek, który bardzo szybko spotkał się z akceptacją wiernych, pocią
gając sukcesywnie do tej formy aktywności i liturgicznego zaangażo
wania nowych kandydatów. A choć nie ma na to wyraźnego potwier
dzenia źródłowego, można na drodze dedukcji i analogii wnioskować, 
iż grono lektorów, spotykając się na wspólnych zebraniach z duszpa
sterzami, później także siostrami urszulankami, z jednej strony wypra
cowywało koncepcyjny plan działania, z drugiej zaś doskonaliło swo
je umiejętności techniczno-wokalne. Z tych pierwszych na podkreśle
nie zasługuje przyjęcie harmonogramu służby, który zasadniczo opra
cowywano periodycznie i na bieżąco podawano do wiadomości w li
turgicznym dziale tygodnika parafialnego71. Tym, co określało jego 
istotę, było wskazanie jednego lektora na każdą mszę św. Zapocząt
kowano w ten sposób praktykę stosowaną aż do początku lat dzie
więćdziesiątych.

Drugim zaś zagadnieniem, zajmującym poczesne miejsce podczas 
cyklicznych spotkań, był problem wymiany doświadczeń, praktycz
nych wskazań na temat operowania głosem oraz umiejętności posługi
wania się mikrofonem. Niestety, niewiele więcej można powiedzieć na 
temat owych spotkań, jak i ich częstotliwości. Wiadomo wszak, że 
odbywały się one zasadniczo z okazji przyjmowania nowych człon
ków, a wtedy też próbowano spojrzeć na posługę lektora zarówno od 
strony materii, jak i formy72, a także zainteresować całą wspólnotę tym 
wyjątkowym ministerium, formułując zachętę do podejmowania takiej

70 „Życie Katolickie” 12(1967) nr 24.
7:1,Życie Katolickie” 19( 1974) nr 11, nr 39; 25( 1980) nr 42; 30(1985) nr 51; 36(1981) nr 12.
72 Tamże, 19( 1974) nr 7; 25(1980) nr 42; 32( 1987) nr 52.
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misji. Powtarzające się względnie często ogłoszenie typu: „Prosimy 
o zgłaszanie się do obowiązków kościelnych, jak lektorzy i kolektorzy. 
Jest to wspaniała służba Bogu płatna nie dolarami, ale Bóg ma swoje 
możliwości zapłaty. Obecnie brak lektorów do czytania lekcji, zwłasz
cza podczas mszy angielskich...”73, wskazuje raczej na słabe zaintere
sowanie posługą lektora w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.

Dodatkowo taką konstatację zdaje się potwierdzać inny anons z ga
zetki parafialnej z końca 1976 r.: „8 grudnia do Polski odjeżdża Zofia 
Popowicz, która przez rok, będąc u córki, była w kościele naszym 
lektorką”74. Niemniej jednak -  jak dowodzą egzemplarycznie wybrane 
spisy -  z liczebnością i zaangażowaniem lektorów nie było aż tak źle; 
co więcej -  ich liczba z czasem rosła, co każe się domyślać coraz 
szerszej akceptacji tego typu posługi, jak i skutku odpowiedniej za
chęty i propagandy ze strony duszpasterzy.

Tab. 2 Lektorzy w parafii MB Częstochowskiej w London

1 9 7 5  r o k 1 9 8 5  r o k 1 9 9 3  r o k 2 0 0 0  r o k

Górski A. Amszej P. Książek C. Truszkowski E.
Słaboń P. Ciesielka K. Chorostecki R. Plota Z.
Jasiński M. Paczkowska K. Szefernaker J. Duk S.
Kaczmarek Z. Przytulska M. Słaboń P. Król S.
Czuma H. Jaworska J. Eichel J. Pollman M.
Lidzbarski E. Bentkowski J. Blądek J. Blądek J.
Mikoluk S. Słaboń P. Bentkowski J. Sokół J.
Blądek J. Blądek J. Pytka W. Różański S.
Jasiński T. Lidzbarski E. Truszkowski E. Jelonek H.
Ciapka J. Jakubowska Z. Adamiak K. Jelonek M.
Bentkowski J. Jaworski J. Chorostecki T. Krzymiński E.
Bernat J. Sobol M. Chrapkiewicz W. Klimaszewski E.
Czuma W. Liszewska K. Duk S. Mastej J.
Dawidowski G. Rzeszutko B. Ochnik M. Słaboń P.
Gnilec A. Pankiewicz M. Bieniek A.

Kania S. Kamiński A.
Amszej P. Perlikowski S.
Knieć M. Ćwik J.
Kawa T. Chorostecki M.

73 Tamże, 24(1979) nr 7.
74 Tamże, 21(1976) nr 49.
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Jakubowska Z. 
Zarębska Y. 
Fijał R. 
Kucharska K. 
Sobczak P. 
Paczkowska K. 
Sokół J.
Karaś M. 
Stolarski D. 
Duda R.
Mastej P. 
Bednarczyk M. 
Perlikowski S. 
Kusyk Z.

Kaczor M. 
Jakubowska Z. 
Pytka W. 
Bąkowska A. 
Karaś J. 
Szefernaker J. 
Stolarski D. 
Ochnik S. 
Ciesielka I. 
Chorostecki T. 
Ginter M. 
Studzienny B. 
Zarębska Y. 
Chudziński J. 
Fedko W. 
Skowron M. 
Chorostecki R. 
Kania S. 
Pasierbek C. 
Ferenc J.
Mastej P. 
Paczkowska K. 
Gaździecka P. 
Przywara K. 
Kochel R. 
Toporowski J. 
Pomorski M. 
Meekins M. 
Władymiruk H.

Źródło: „Życie Katolickie” 20(1975) nr 1 -  37(1992) nr 46; „Biuletyn Parafialny” 
38(1993) nr 1 -45(2000) nr 52.

Krótko po objęciu rządów w parafii nowy proboszcz ks. Adam 
Gabriel zwrócił się do wiernych ze słowami ciepłej zachęty: 
„W szczególności chciałbym, aby nasza liturgia mszy świętej miała 
uroczystą oprawę. Jeżeli więc są wśród nas tacy, którzy chcieliby 
zostać lektorami (czytanie i komentowanie podczas mszy św.), kolek
torami (pomoc przy zbieraniu ofiary), albo pomóc przy śpiewie, bar
dzo proszę o zgłoszenie się do naszych księży...”75. Z odpowiedzią na 
owo swoiste credo michalickiego duchownego nie trzeba było długo

75 ,Życie Katolickie” 37(1992) nr 33.
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czekać. O ile bowiem jeszcze na początku czerwca 1992 r., a więc na 
kilka dni przed przybyciem ks. Gabriela do London, grono lektorów 
liczyło 12 osób76 77, o tyle na początku 1993 r. liczba ta wynosiła już 33, 
i w dalszym ciągu systematycznie rosła.

Zastanawiając się nad przyczyną takiego rozwoju sytuacji, należy 
wskazać co najmniej na trzy istotne okoliczności. Po pierwsze, zmiana 
na urzędzie proboszcza zawsze sprzyja ożywieniu struktur parafial
nych, a zwłaszcza gdy są one stymulowane życzliwością i koncepcyj
nym nakreśleniem programu. Po drugie, łatwo zauważyć od tego mo
mentu -  co z pewnością było także zasługą wikariuszy michalickich, 
zaprawionych w tego typu pracy -  systematyczność spotkań lektorów, 
otoczonych merytoryczną opieką7;.

I po trzecie, zupełne przeorientowanie dotychczasowej praktyki 
owej posługi. Dotąd bowiem -  jak wiadomo -  wyznaczano na każdą 
mszę św. jednego lektora, który podczas liturgii słowa odczytywał 
pierwszą i drugą lekcję. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zaś do 
tej czynności wyznaczano dwóch lektorów, rozszerzając zakres ich 
czynności do odczytania przed mszą stosownego wprowadzenia oraz 
-  w odpowiednim momencie - modlitwy powszechnej. Te ostatnie, 
tj. komentarz i oratio fidelium , przygotowane każdorazowo przez 
duszpasterzy, są udostępniane dyżurnym lektorom już w sobotę po 
południu78.

Cokolwiek by więc powiedzieć o niezwykłej aktywizacji środowi
ska lektorskiego w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ostatnich 
kilkunastu lat, trzeba podkreślić, iż jest to następstwem stworzonego -  
przez jedną i drugą stronę - klimatu pracy. A klimat ów -  jak bez cie
nia wątpliwości przekonuje praktyka -  rodzi się przede wszystkich 
z częstych spotkań, generujących ochotę do zaangażowania i odpo
wiedzialności za piękno liturgii. Dowodem na to niech będzie -  jako 
pars pro toto -  jedno z wielu tego typu ogłoszeń: „W czasie spotkania 
podzielimy się informacjami związanymi z poprawnym czytaniem 
słowa Bożego, jak również omówimy plan pracy na cały rok. Zapra
szamy na powyższe spotkanie także panie, panów oraz młodzież, któ

76 Tamże, nr 22.
77 „Biuletyn Parafialny” 40(1995) nr 24, nr 36; 41(1996) nr 36; 42(1997) nr 3; 
43( 1998) nr 2, nr 23; 44( 1999) nr 21; 45(2000) nr 21.
78 Relacja ks. A. Gabriela (London, 18 XII 1998 r.) oraz dane z autopsji.
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rzy chcieliby włączyć się w tę tak bardzo godną i odpowiedzialną 
służbę czytania słowa Bożego”79.

Oprócz omówionych powyżej i scharakteryzowanych w odniesie
niu do praktyki parafii Matki Boskiej Częstochowskiej posług speł
nianych w kościele, prawo kanoniczne przewiduje, że „tam, gdzie 
doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, cho
ciażby me byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne 
obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa, przewodni
czenia modlitwom liturgicznym, udzielania chrztu a także rozdzielania 
Komunii świętej, zgodnie z przepisami prawa”80. Owa praktyka wyni
kająca z soborowego aggiornamento81 oraz późniejszego nauczania 
papieskiego82, znalazła praktyczny oddźwięk w życiu Kościoła Po
wszechnego, spotykając się jednocześnie z bardzo przychylnym przy
jęciem, szczególnie w tych ośrodkach, gdzie -  według dyrektyw, 
wskazań i dekretów wykonawczych krajowych Konferencji Episkopa
tu -  z braku wystarczającej liczby kapłanów rychło ustanowiono tzw. 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.83 Choć w Kanadzie taką po
sługę wprowadzono względnie szybko do codzienności Kościoła, 
w polonijnej parafii londońskiej takich szafarzy ustanowiono dopiero 
w 1998 r. Była to inicjatywa ks. A. Gabriela, który -  po uprzednim 
przygotowaniu według wymogów komisji liturgicznej kurii biskupiej 
w London -  stał się świadkiem uroczystego przyjęcie w dniu 3 lipca 
1998 r. kilkunastu parafian w poczet swoich najbliższych pomocni
ków w zakresie udzielania Komunii św.84 Potrzeba ich angażu do tej 
wyjątkowej posługi wynikała przede wszystkim z liczebności parafian 
i niemałej frekwencji przystępujących do Stołu Pańskiego podczas 
niedzielnych i świątecznych mszy św. Ów wzgląd generował także 
konieczność dalszego naboru i przygotowania nowych kandydatów,

79 „Biuletyn Parafialny” 41(1996) nr 36.
80 Kodeks Prawa Kanonicznego , Poznań 1983, kan. 230, nr 3.
81 Konstytucja o liturgii świętej ,,Sacrosanctum Concilium ’’,w: Sobór Watykański 
Drugi. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Paris 1967, nr 9-10.
82 Zob. Immensae caritatis, „Acta Apostolicae Sedes” 65(1973), s. 264-271; List Ojca 
Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła o tajemnicy i kulcie Eucha
rystii., Cittá del Vaticano 1980, nr 4.
83 Zob. W. Nowak, Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, „Homo Dei” 60(1991) 
nr 3, s. 19-26; por. Liturgiczna posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, 
oprać. Cz. Krakowiak, Lublin 2002.
84 APOLC, Nadzwyczajni szafarze Eucharystii, b. sygn.
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którzy -  według ściśle określonego i konsekwentnie realizowanego 
w codziennej praktyce harmonogramu -  wspomagają wydatnie do 
dziś swoich duszpasterzy. Jak na warunki kanadyjskie jest to -  co 
trzeba podkreślić -  grupa znacząca, a tworzą ją: Józef Blądek, Bogu
sław Furmaniak, Stanisław i Iwona Gierałt, Stefan i Maria Król, Ma
rian i Łodzią Musialscy, Zbigniew i Zofia Plota, Stanisław i Grażyna 
Różańscy, Grażyna Rutka oraz Jan i Anna Sokół85.

Entuzjazm, jaki towarzyszył procesowi tworzenia się i organizowa
nia pierwszej polskiej parafii w London, udzielał się wielu Polakom 
tego miasta, którzy w miarę swych umiejętności, profesji i możliwości 
próbowali się czynnie włączyć w ów strumień działań, zmierzający do 
ukształtowania się odpowiednich struktur parafialno-duszpasterskich. 
Przy olbrzymim jednak zróżnicowaniu i daleko idącym pluralizmie 
nie mogło -  siłą rzeczy - zabraknąć ich także na polu służby liturgicz
nej jako nieodzownych współpracowników duszpasterzy. Z takich 
bowiem pozycji należy m. in. charakteryzować organistów, dbających 
o upiększenie sprawowanej w świątyni liturgii. Przyjmując bardzo 
szerokie kryteria kwalifikacji i oznaczenia osób reprezentujących owo 
artystyczne ministerium, wypada już w tym miejscu powiedzieć, iż 
w pięciodekadowej historii parafii było ich dwunastu, a każdy odci
snął indywidualne piętno na kulturze i świadomości wokalno- 
muzycznej o charakterze religijnym. Ich listę rozpoczyna Henryk 
Grzechowski, który już w marcu 1953 r. stawił się do dyspozycji pro
boszcza oraz nowej parafii i pracował zrazu zupełnie bezpłatnie, a gdy 
parafia już zaczęła się nieco stabilizować pod względem materialnym, 
zadowolił się jedynie symboliczną gratyfikacją86. Jego miejsce 
w grudniu 1957 r. zajął przybyły z Anglii Józef Kanigowski, który 
zaangażował się od razu na wielu płaszczyznach życia kościelno- 
społecznego Polonii londońskiej. Poza bowiem regularną pracą orga
nisty, założył i prowadził -  o czym w szczegółach nieco dalej -  
pierwsze chóry, a także ujawnił swój talent nauczycielski w Polskiej 
Szkole, zdobywając zaufanie tak społeczności parafialnej, jak i naj
liczniejszych organizacji społecznych, tj. Polskiego Stowarzyszenia 
Narodowego oraz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów87.

85 Tamże.
86 „Życie Katolickie” 2( 1957) nr 44.
87 Tamże, 4(1959) nr 52.
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Tab. 3 Organiści w parafii MB Częstochowskiej w London

Lata Organista Uwagi
1953 -  1957 Grzechowski Henryk
1957- 1959 Kanigowski Józef
1960- 1974 Pokusa Zofia Na przełomie lat 60/70 

Z. Pokusową wspomagały 
Alicja i Renata Janik.

1974- 1978 Krzyżowska-Bernat 
Krystyna 
Janik Alicja 
Łabanowska Zofia

Od 1978 S. Urszula Bruzik 
S. Kinga Lewicka

Do 1993 r. grały na wszyst
kich mszach św.

Od 1993 Błażejowski Piotr

Fijal Paweł 
Czesławski Wiktor

Na mszach o: 8.00, 9.15, 10.30 
oraz pogrzebach i ślubach
-  okazjonalnie
-  okazjonalnie

Źródło: APOLC, Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdania parafii z poszczegól
nych lat, b. sygn.; „Życie Katolickie” 2(1957) nr 1 -  37(1992) nr 22; „Biuletyn Para
fialny” 38(1993) nr 1 -48(2003) nr 52.

Gdy w końcu roku 1959 J. Kanigowski przyjął posadę organisty 
w dość dużej parafii na terenie Stanów Zjednoczonych, jego obowiąz
ki w London przejęła Zofia Pokusa, angażująca się w tej materii -  
choć okazjonalnie -  niemal od początków parafii. Ta wyjątkowo uta
lentowana artystka, śpiewaczka operetkowa, pedagog i ideowa dzia
łaczka społeczna88, działająca pośród londońskiej Polonii na wielu

88 Zob. Archiwum Federacji Kobiet Polskich w London (AFKP), Szkic życia Z. Poku- 
sowej, mps b. sygn., s. 1-5; Diamentowy jubileusz parafii Świętej Trójcy w Montrealu 
1916-1991, oprać. I. P o p ł a w s k i ,  Montreal (Quebek) Kanada 1991, s. 42-70; 
J. M i c h a l c z a k ,  Życie dla Polonii i Polski, „Wiedza i Wieś”, R. 2000 nr 1, s. 10-11; 
Z. P o k u s a ,  Moje dziecięce i młode lata, „Wiedza i Wieś”, R. 2002 nr 1, s. 10-11. 
Warto dodać, że Z. Pokusa wraz z mężem Władysławem wspierali oraz inicjowali 
wiele przedsięwzięć, zakładając m. in. jeszcze w 1999 r. Fundację Wspierania Edukacji 
Młodzieży Wiejskiej, zob.: R. D z i e s z y ń s k i ,  Młodzież wiejska jest zdolna -  trze
ba je j tylko pomóc, „Gazeta Łańcucka”, R. 1998 nr 9, s. 8; tenże, Fundacja im. Zofii 
i Władysława Pokusów. Wspierają edukację, „Dziennik Polski” 55(1999) nr 187, s. 9; 
„Wiedza i Wieś”, R. 2000 nr 1 [cały]; R.D. [R. D z i e s z y ń s k i ] ,  Fundatorzy z Ka-
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odcinkach, szczególnym miejscem swej misji uczyniła kościół Matki 
Boskiej Częstochowskiej, ofiarując mu swoje talenty muzyczno- 
wokalne przez niemal dwa dziesiątki lat. Ponadto kompetentnie wy
kształciła w tym kierunku wiele osób, które nie tylko odnosiły mię
dzynarodowe sukcesy pianistyczne -  jak Alicja i Renata Janik89 -  ale 
mogły ją  wydatnie wspierać i zastępować w przedsięwzięciach orga- 
nistowsko-dyrygenckich90. Nic więc dziwnego, że bardzo wysoką notę 
wystawił jej pierwszy proboszcz ks. F. Pluta, pisząc: „Zofia Pokusowa 
ma ogromne zasługi dla naszej parafii i całej Polonii kanadyjskiej. 
Swoją wysoką klasą artystyczną i nadzwyczajną pracowitością pod
niosła wybitnie poziom naszych nabożeństw. Wychowała całe szeregi 
chórzystek kościelnych i poustawiała ich głosy. Po wprowadzeniu 
nowej liturgii w języku polskim wyćwiczyła całą parafię w uczestni
czeniu we mszach św. śpiewanych, czym możemy się teraz chlubić 
wobec innych. W wielu dziedzinach artystycznych nauczyła Polonię 
brania udziału w ogólnych reprezentacjach całego miasta, co przyno
siło nam zawsze uznanie innych”91.

W kontekście powyższych słów wcale nie będzie przesadą stwier
dzenie, iż po odejściu w 1974 r. Z. Pokusowej w stan spoczynku, nie
łatwo było ją  zastąpić, choć skutecznie i z wielkim oddaniem czyniły 
to przez cztery kolejne lata Krystyna Krzyżowska-Bemat, Alicja Janik 
i Zofia Łabanowska, ustalając między sobą harmonogram posługi 
organistowskiej92. A mimo iż ich praca spotykała się ze zrozumieniem 
i wdzięcznością, było to wszak rozwiązanie tymczasowe, dopóty, 
dopóki siostry urszulanki me przejęły tego odcinka aktywności na 
siebie, zapoczątkowując tym samym piękny okres służby, trwający po 
dzień dzisiejszy. Tak się złożyło, że owa posługa w wydaniu siostrza
nym od samego początku, czyli od 1978 r. została sprawiedliwie roz
pisana na dwie osoby, tzn. na organach gra s. Urszula Bruzik, wokal 
realizuje s. Kinga Lewicka, a obie razem prowadzą nadto chórek Kru-

nady, „Dziennik Polski” 56(2000) nr 178, s. 4; „Wiedza i Wieś”, R. 2001 nr 1 [cały] ; 
R. Z i e 1 i ń s k a, Fundacja -  spełniony sen emigranta, „Gospodarz”, R. 2001 nr 11, s. 12.
89 „Życie Katolickie” 15(1970) nr 29.
90 Tamże, nr 27.
91 Tamże, 12(1967) nr 19.
92 Tamże, 19(1974) nr 46; 20(1975) nr 8, nr 12; 21(1976) nr 13, nr 17; 23(1978) nr 10.
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cjaty Eucharystycznej, występujący sporadycznie z okazji uroczysto
ści w parafialnej świątyni93.

Jakkolwiek praca sióstr wydaje się nie do przecenienia, duszpaste
rze -  począwszy od końca lat osiemdziesiątych XX wieku -  powzięli 
starania, by ulżyć im nieco i odciążyć z obowiązków, zwłaszcza 
w niedziele. Stąd też stopniowo zaczęli je wspierać na tej płaszczyźnie 
-  Paweł Fijał, grając zrazu na mszach niedzielnych o godz. 8,00, 
a później -  na krótko co prawda -  o godz. 17,00, Wiktor Czesławski 
i Piotr Błażejewski94. Ostatecznie, mniej więcej od końca lat dziewięć
dziesiątych, gdy na posterunku organistowskim w parafii pozostały 
tylko siostry oraz P. Błażejewski i P. Fijał, ukształtował się odpo
wiedni podział obowiązków, realizowany po dzień dzisiejszy95, mimo 
iż -  jak już wspomniano -  Rada Parafialna wielokrotnie zastanawiała 
się nad zaangażowaniem organisty przy parafii na pełnym etacie96.

Mówiąc o funkcji i posłudze organisty w kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej w London me sposób me uzupełnić tych danych
0 dość szczególny odcinek jego aktywności. Mianowicie łączący się 
z prowadzeniem chóru. Tak się bowiem składa, że chór ma tutaj dość 
długą tradycję, aczkolwiek -  jeśli idzie o formy działania -  układającą 
się wyraźnie sinusoidalnie. Założony w 1958 r. przez Józefa Kani- 
gowskiego pod nazwą „Harfa”, skupiał dorosłych, którym patronowa
ła św. Cecylia. W tym samym czasie i z inicjatywy tegoż samego mi
łośnika muzyki i śpiewu powstał chór dziecięcy97. Zarówno jeden jak
1 drugi działał aktywnie do końca 1960 r., z cotygodniowymi próbami, 
odbywającymi się zrazu w niedziele, a później w środy98, co -  siłą 
rzeczy i przy daleko idących wymaganiach stawianych przez J. Kani-

93 S. K r ó 1 , Oby wszystkim dać Boga. Jubileusz sióstr urszulanek w London, Ontario, 
„Pielgrzym” [Mississauga] 17(2000) nr 12, s. 27; „Życie Katolickie” 24(1979) nr 16; 
25(1980) nr 29; Pamiętnik 25-lecieparafii..., s. 93-94.
94 APOLC, Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdanie parafii za rok 1998 i nast., 
b. sygn.; „Biuletyn Parafialny” 39(1994) nr 33; 40(1995) nr 32; 41(1996) nr 31.
95 Zob. APOLC, Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdanie parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej 2000, gdzie m. in. zaznaczono: siostry urszulanki -  Kinga i Urszula 
grają na organach w soboty o godz. 17,00, niedziele -  12,15 i 17,00, a także na nabo
żeństwach w ciągu tygodnia; Piotr Błażejewski natomiast w niedziele o godz. 8,00; 
9,15; 10,30 oraz na pogrzebach i ślubach.
96 APOLC, Zebrania Rady Parafialnej, Protokół z dnia 11 1 1995 r., b. sygn.
97 „Życie Katolickie” 2(1957) nr 43, nr 48; 3(1958) nr 1; 4(1959) nr 52.
98 Tamże, 3(1958) nr 14, nr 31; 4(1959) nr 47; 5(1960) nr 41, nr 46.
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gowskiego -  rodziło początki mistrzostwa i kunsztu artystycznego. 
Nic zatem dziwnego, że oba londońskie zespoły chórowe, najczęściej 
działające w systemie połączonym, były z prawdziwą przyjemnością 
przyjmowane podczas liturgii mszalnej, dodatkowych koncertów oko
licznościowych na sali parafialnej, a także w ramach wcale nierzad
kich występów publicznych w Victoria Park99.

Ów olbrzymi potencjał wokalny, po odejściu J. Kanigowskiego, 
jeszcze kompetentniej został zagospodarowany przez Z. Pokusową, 
która me tylko kontynuowała dzieło swego poprzednika, lecz potrafiła 
je umiejętnie wzbogacić nowymi inicjatywami. Prowadząc zasadniczo 
jeden mieszany chór, nie zapomniała o młodzieży, roztropnie werbu
jąc ją do jego szeregów, a także o najmłodszych, którym poświęcała 
niemało czasu z okazji głównych świąt roku kościelnego w celu za
prezentowania przez nich -  za pomocą śpiewu -  polskiej tradycji 
i kultury. Jej wszechstronne zaangażowanie na płaszczyźnie animo
wania muzyki i śpiewu kościelnego jakże wymownie obrazuje reflek
sja duszpasterza z połowy lat sześćdziesiątych: „Nie tylko nowymi 
śpiewami przyczyniła się [Z. Pokusa -  przyp. J. W.] do uświetnienia 
nabożeństw adwentowych i świątecznych, urozmaicenia występami 
dzieci tradycyjnych obchodów parafialnych („opłatek”), lecz nadto 
przygotowała chór amatorów do wystąpienia w telewizji z pokazem 
polskich zwyczajów bożonarodzeniowych w London”100.

Niestety, wzmagający się zakres prac Z. Pokusowej, już to w Szko
le Polskiej, już to w prowadzeniu zespołu „Cracovia”, a także stop
niowy zanik pierwotnego zapału wśród chórzystów spowodowały 
widoczny ponad wszelką wątpliwość regres wcześniejszej witalności 
chórowej. W pewnej mierze i na pewien czas ożywił ją  ks. Józef Dą
browski (senior), który jako wikariusz londońskiej wspólnoty zaczął 
od 1966 r. ponownie organizować chór i budzić uśpionego ducha poli
fonicznego śpiewu w parafii. Dość dodać, że ponad 40-osobowy ze
spół z pięcioma solistami był szczególnie aktywny -  acz nie tylko -  
w okresie wielkanocno-paschalnym i bożonarodzeniowym. Bodaj 
największą popularnością cieszyło się kunsztowne wykonanie pasji,

99 Tamże, 3(1958) nr 3, nr 22.
100 Tamże, 9(1964) nr 9; por. tamże, 7(1962) nr 45; 10(1968) nr 1.
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śpiewów rezurekcyjnych i kolęd101. Lecz, gdy ks. J. Dąbrowski opu
ścił parafię, chór zwolnił nieco tempa, aczkolwiek -  pod kierownic
twem ówczesnych organistów -  prowadził swoją statutową działal
ność, występując zwłaszcza podczas świąt i uroczystości parafial
nych102. Okazją do swoistego wybudzenia z takiego stanu był srebrny 
jubileusz parafii, gdy z inicjatywy Krystyny Bernat w pełni reakty
wowano struktury oraz formy działania miejscowego chóru uświetnia
jąc w ten sposób cały cykl jubileuszowych uroczystości, włącznie z tą 
centralną, sprawowaną 4 czerwca 1978 r.103. Natomiast po tych wyda
rzeniach i skutecznej mobilizacji, dalszym prowadzeniem chóru zajęła 
się jego nowa dyrygentka -  Maria Wójcicka104. Niewiele jednak mu
siało się wtedy dziać w materii krzewienia pieśni chórowej, co najle
piej potwierdza zupełne milczenie źródeł. Dopiero ponowne ożywanie 
w tym zakresie nastąpiło w połowie 1983 r. Wtedy bowiem powstały 
dwie grupy śpiewające przy akompaniamencie gitar -  jedna występu
jąca na mszy angielskiej, druga zaś podczas sumy o godz. 12,15, 
a wszystko to z inicjatywy Tadeusza Sitarza i Stefanii Krzywoszyń- 
skiej-Walczak105. Podczas gdy grupa angielska, jako w istocie nieza
leżna, poszła drogą wytyczoną m. m. przez J. Blądka i J. Dudzica i in., 
ze śpiewaczej grupy polskiej już w 1988 r. ukształtował się nowy chór 
polifoniczny pod nazwą „Polonia”. Jak w czasach jego początków tak 
i teraz występował on zasadniczo podczas niedzielnych mszy o 12,15 
i innych uroczystości, odbywając regularne, cotygodniowe ćwiczenia 
pod fachową opieką Sławomira Dudalskiego i dyrekcją Zenona 
Radzewicza. Zarejestrowany w 1990 r. jako London Polonia Choir, 
wychodził z repertuarem coraz bardziej poza obręb kościoła i parafii, 
prezentując swoje utwory m. in. w London Art Galery, na przeglądzie 
chórów polonijnych w Toronto oraz gościnnie w innych ośrodkach

101 Tamże, 11(1966) nr 44; 12(1967) nr 15; 13(1968) nr 12; Pamiętnik 25-lecia para
f i i . s. 59; J. D ą b r o w s k i ,  Relacja -  Moja pierwsza parafia w Kanadzie (mps 
w zbiorach autora).
102 „Życie Katolickie” 15(1970) nr 1 -21(1976) nr 26.
103 APOLC, Rozbudowa -  jubileusze, Sprawozdania z posiedzeń komitetu jubile
uszowego, b. sygn.; „Życie Katolickie” 22(1977) nr 49 -  23(1978) nr 47; Pamiętnik 
25-lecia parafii..., s. 78-92.
104 „Życie Katolickie” 23(1978) nr 47.
105 „Życie Katolickie” 29(1984) nr 41 -  32(1987) nr 27.
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polonijnych106. Jesienią 1992 r. S. Dudalski rozstał się z ok. 20- 
osobowym zespołem śpiewaczym, co doprowadziło do jego ostatecz
nego upadku. Lukę jaka powstała w ten sposób próbował zapełnić 
istniejący tu z inicjatywy ks. Józefa Dąbrowskiego (juniora) w latach 
1993-1995 zespół muzyczny „Samuel”, a także -  przynajmniej do
rywczo -  grupka dziewcząt z Krucjaty Eucharystycznej, czy młodzież 
parafialna107.

Uzupełniając obraz liturgicznej służby parafii Matki Boskiej Czę
stochowskiej, wypada -  tytułem komplementarnego dopełnienia -  
dodać kilka słów o jeszcze jednej formacji o charakterze porządkowo- 
pomocniczym, istniejącej tutaj -  przynajmniej na sposób zorganizo
wany -  w latach 1954 -  1992. Idzie mianowicie o tzw. kolektorów, 
zwanych gdzieindziej Usher’s Club108, czyli po prostu mężczyzn zaj- 
mujących się w kościele zbieraniem kolekty. Jako ustrukturalnione 
koło istnieli oni w London od początku parafii, stanowiąc -  poza za
sadniczym celem -  dodatkową grupę „zaufanych” proboszcza, goto
wych do daleko idącej współpracy i pomocy na rzecz parafii109. Nie
zależnie jednak od tego typu przedsięwzięć z tzw. kategorii pozaregu- 
lammowej, ich głównym obowiązkiem była sprawna akcja zbierania 
składek podczas mszy świętych, a także pilnowanie porządku i ładu 
w kościele. Rozszerzając nieco ów priorytetowy cel, trzeba powie
dzieć, iż rządcy parafii raz w miesiącu na łamach „Życia Katolickie
go” podawali harmonogram służby kolektorów w porządku czterech 
na każdą mszę św., z jednoczesnym wskazaniem tzw. rezerwy110. 
Lecz z realizacją wyznaczonych dyżurów nie musiało być najlepiej, 
skoro na tych samych łamach pojawiały się publiczne apele o większe 
zdyscyplinowanie kolektorów i prośby o poczucie obowiązkowości. 
M. in. w 1961 r. ks. F. Pluta w specjalnym słowie podawał: 
Wszyscy panowie kolektorzy są bardzo proszeni o łaskawe zastoso
wanie się do powyższego rozkładu i o spełnienie ich funkcji w czasie

106 „Życie Katolickie” 34(1989) nr 50 -  37(1992) nr 39; Relacja Moniki Meekins 
(St. Thomas, 12 XI 2002 r.).
107 „Życie Katolickie” 37(1992) nr 39; 40(1995) nr 35; Pismo -  biografia ks. J. Dą
browskiego z listopada 2002 r. (w zbiorach autora).
108 Zob. J. W a 1 k u s z, Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej..., s. 129-223.
109 Pamiętnik 25-lecia parafii..., s. 54.
1,0 Zob. np. „Życie Katolickie” 4(1959) nr 15; 5(1960) nr 42; 6(1961)nr 30; 13(1968) 
nr 43 i nast.
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i na mszy św. im wyznaczonej. (...) Zdarza się w okresie letnim bar
dzo często, iż zwłaszcza na dwóch pierwszych mszach z wyznaczo
nych kolektorów me ma zupełnie nikogo...”111. Niewielki -  jak się 
wydaje -  był tego skutek, podobnie, jak niewiele mógł uczynić 
w kierunku polepszenia sytuacji zarząd kolektorów, który składał się 
z przewodniczącego i trzech zastępców. A choć wybierany od począt
ków parafii112, właśnie wskutek słabych możliwości oddziaływania 
i egzekwowania obowiązków, przestano go na przełomie lat sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych w ogóle wybierać. Odtąd bowiem 
duszpasterze sami koordynowali dyżury kolektorów, wyszczególnia
jąc je dodatkowo w gazetce parafialnej, zachęcając przy tym od czasu 
do czasu do wstępowania w szeregi kolektorów nowych członków113, 
lecz bez wyraźnego efektu. Wymownie potwierdza taki wniosek za
wartość tabela nr 4.

Tab. 4 Kolektorzy parafii MB Częstochowskiej 1960-1992

R o k  1 9 6 1 R o k  1 9 7 5 R o k  1 9 9 1 /1 9 9 2

Urbanowicz J. Holomek W. Sierechoń P.
Rzeszutko T. Ochnik M. Zarzeczny W.
Holomek W. Juszczyński F. Kaszowski E.
Ochnik M. Juszczyński K. Kwiatkowski W.
Kaczmarek J. Żok W. Bartoch J.
Gryń J. Żok A. Kaczor J.
Włodarczyk B. Miszczak Z. Rzeszutko T.
Cucura T. Miszczak J. Wiśniewski J.
Słaboń P. Magier J. Szymański J.
Gogol K. Magier Z. Malec J.
Łabanowski J. Mazur E. Romańczuk T.
Kanior L. Zdulski J. Juszczyński F.
Poliński K. Wiech W. Traczyński M.
Reder A. Sokalski E. Kopacz J.
Oko J. Romańczuk T. Krysa J.

111 „Życie Katolickie” 6(1961) nr 30.
112 Tamże. Ponieważ kolektorzy nie prowadzili żadnej dokumentacji, stąd trudno 
o bliższe dane. Czasami tylko, jak w 1967 r., podano do publicznej wiadomości nowy 
skład zarządu: Józef Gryń (przewodniczący), Piotr Słaboń, Kazimierz Gogol, Tadeusz 
Rzeszutko (zastępcy). Zob. „Życie Katolickie” 12(1967) nr 31.
113 Tamże, 24( 1979) nr 7; 27(1982) nr 8; 36(1991) nr 49.
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Daniak K. Kocharski J. Brezwan W.
Rzepecki T. Sawicki M.
Zuch J. Chmiel J.,
Chwiećko C. Czuba W.
Melach B. 
Bartoch J. 
Dubicki W. 
Niemców K. 
Kołcoń W. 
Blądek J. 
Frankowicz W. 
Trybuś D. 
Janiak R.
Żok W.
Chmielewski S. 
Drohobycki F. 
Przybylski F. 
Kononiuk J.

Mogielnicki Z.

Źródło: „Życie Katolickie” 6(1961) nr 2 -  37(1992) nr 22.

Łatwo więc w takich uwarunkowaniach zrozumieć decyzję 
ks. A. Gabriela, który -  począwszy od 1993 r. -  w ogóle zrezygnował 
z dotychczas stosowanej praktyki, opierając odtąd proces zbierania 
kolekty już to na pomocy mężczyzn wyznaczonych przed każdą mszą 
św., już to -  w przypadku nieobecności drugiego duszpasterza -  na 
samorzutnym zorganizowaniu się takich w momencie ofiarowania.

3. Organizacje pomocowo-religijne
Świadome i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu tworzącej się 

wspólnoty parafialnej Matki Boskiej Częstochowskiej kazało me tylko 
poszczególnym jej członkom włączyć się w nurt wielopłaszczyznowej 
aktywności, lecz wydatnie mobilizowało tak grupy, jak stany do od
powiedzialnego zorganizowania się w celu skuteczniejszej pracy dla 
wspólnego dobra. O ile mężczyźni -  jak łatwo się było zorientować 
z dotychczasowej treści -  zaangażowali się bardzo szybko, a przede 
wszystkim skutecznie, w proces budowlano-techniczny tworzenia 
parafii i jej materialnego zaplecza, o tyle kobiety -  choć nie uchylały 
się bynajmniej od tego typu przedsięwzięć -  w istocie bardziej nasta
wiły się na stronę praktyczną owych działań, zapełniając przestrzeń 
oczekiwań i potrzeb typowo kobiecą przedsiębiorczością. Bodaj naj-
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lepiej taką tezę potwierdza fakt powstania i szeroki wachlarz dokonań 
Katolickiej Ligi Kobiet. Organizacja ta wzrastała wraz z parafią jako 
szczególnego rodzaju dopełnienie tego wszystkiego, co czynili dusz
pasterze i inne -  mniej lub bardziej formalne -  gremia. Chętne do 
pomocy, a przede wszystkim inicjujące wielorakie ulepszenia w para
fii panie pracowały zrazu na sposób mało sformalizowany, ale już od 
lutego 1955 r., uznane jako Catholic Women’s League114, stworzyły 
organizację z prawdziwego zdarzenia, z odpowiednim zarządem, ja
sno określonym celem działania, tudzież -  przynajmniej w ogólnym 
zarysie -  z wskazaniem na środki umożliwiające skuteczność przed
sięwzięć. Była to niewątpliwie zasługa Mani Sawy, która -  przy 
owocnej współpracy Katarzyny Sawickiej i Anny Unickiej - z jednej 
strony potrafiła umiejętnie zwerbować współparafianki i rodaczki do 
działań służących ogólnemu dobru społeczności parafialno-etnicznej, 
z drugiej zaś nadać tym inicjatywom ramy strukturalne. Jako więc 
spiritus movens owych przeobrażeń, a także długoletnia członkini 
zarządu odważnie tworzyła profil i budowała tożsamość kobiecej or
ganizacji, która -  jak określono po czasie -  „ma służyć zarówno dobru 
parafii i społeczności Polonii naszej, a także pogłębieniu ducha reli
gijnego i kultury chrześcijańskiej”115. Stąd też poszczególne elementy 
bogatego programu rodziły się na comiesięcznych spotkaniach oraz 
wspólnej modlitwie i Komunii św. Te pierwsze odbywały się zrazu 
w pierwsze środy miesiąca116, lecz już w styczniu 1959 r., z racji mno
gości zajęć, przełożono je na pierwsze niedziele miesiąca po wieczor
nym nabożeństwie117. Wspólne modlitwy zaś i gremialne przyjmowa
nie Eucharystii przewidziane pierwotnie podczas sumy każdej pierw
szej niedzieli miesiąca połączono później ze zwyczajowymi spotka
niami comiesięcznymi118.

Śledząc aktywność Katolickiej Ligi Kobiet, dość łatwo zauważyć jej 
progres i zasięg nacechowany niezwykłą ideowością, systematyczno
ścią i pomysłowością, owocującymi już to doraźnie, już to dalekosięż-

114 Pamiętnik 25-lecia parafii.. s. 98.
115 APOLC, Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdanie Katolickiej Ligi Kobiet 
przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski w London, Ont. za rok 
1984, s. 1.
116 „Życie Katolickie” 1(1956) nr 9; 3(1958) nr 10.
117 Tamże, 4(1959) nr 4.
118 Tamże, 1 (1956) nr 9; 3(1958) nr 10; 4(1959) nr 4.
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nie. Z drobnych bowiem przedsięwzięć, typu: organizacja bankietów 
i zabaw w sali parafialnej, zbieranie składek na kwiaty i dekoracje 
w kościele, troska o należyty wygląd prezbiterium, urządzanie spotkań 
ogólnoparafialnych, głównie z racji opłatka i święconki wielkanoc
nej119, narodził się z czasem bardzo usystematyzowany i komplemen
tarny harmonogram aktywności, budzący respekt tak od strony rozma
chu, jak i profitów publicznych. Do kluczowych bowiem jego punktów 
-  oczywiście odpowiednio wzbogacanych i modyfikowanych w zależ
ności od potrzeb -  należą: przygotowania (głównie od strony kulinamo- 
orgamzacyjnej) wszelkich spotkań parafialnych i szczególnego rodzaju 
uroczystości bądź zebrań, organizowanie środków materialnych na 
potrzeby kościelno-parafialne, działalność charytatywna, a zwłaszcza 
wieloaspektowa pomoc Polsce, praktyczna troska o chorych w parafii, 
bardzo zróżnicowane co do formy spotkania integracyjne oraz -  w isto
cie najbogatszy i mocno urozmaicony punkt aktywności KLK -  troska 
o rozwój życia religijnego1“0. Rozwijając nieco lapidarne wyliczenie, 
wypada -  tytułem pełnego zilustrowania przedsięwzięć Katolickiej Ligi 
Kobiet -  choć krótko poszerzyć przynajmniej niektóre punkty wspo
mnianego programu. Jako że omawiana organizacja kobieca przede 
wszystkim służy parafii i Polonii, me dziwi zatem, że przywiązuje ona 
szczególną wagę do owych spotkań środowiskowych. Należą do nich 
m. in. uroczystości opłatkowe z okazji Bożego Narodzenia i święconka 
w czasie wielkanocnym121, bankiety okolicznościowe (śluby, pogrzeby, 
podejmowanie pielgrzymek i specjalnych gości z Polski)122, śniadania 
z okazji 1 Komunii św.123, periodyczne bankiety i zabawy124, a każda

119 „Życie Katolickie” 1(1956) nr 2, nr 6, nr 12, nr 16; 2(1957) nr 7; 4(1959) nr 6; 
6(1963) nr 5.
120 „Życie Katolickie” 1(1956) nr 9 -  26(1981) nr 28; APOLC, Zebrania międzyorga
nizacyjne, Sprawozdania Katolickiej Ligi Kobiet przy parafii Matki Boskiej Często
chowskiej w London z lat 1984 -  2003, b. sygn.; Archiwum Katolickiej Ligi Kobiet 
(AKLK), Księga protokołów 1978-1984; tamże, Księga protokołów 1984-1999, 
b. sygn.; APOLC, Katolicka Liga Kobiet -  Materiały, b. sygn.
121 AKLK, Księga protokołów 1978-1984; „Życie Katolickie” 2(1957) nr 7 -  
36( 1991) nr 18; „Biuletyn Parafialny” 40( 1995) nr 3 -  47(2002) nr 19.
122 AKLK, Księga protokołów 1978-1984; Księga protokołów 1984-1999, APOLC, 
Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdania Katolickiej Ligi Kobiet..., b. sygn.
123 Była to bardzo powszechna praktyka, stosowana od połowy lat pięćdziesiątych do 
końca lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zob. odpowiednie numery „Życia 
Katolickiego”, a także AKLK, Księga protokołów 1978-1984.
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tego typu impreza -  jak wynika z dokumentacji -  gromadzi ok. 300 
osób. Owszem, były to po części imprezy dochodowe, lecz nie na tyle, 
aby w zadowalający sposób, w stosunku do potrzeb, zasiliły kasę orga
nizacji. Stąd też panie spod znaku Katolickiej Ligi Kobiet szukały 
w dotychczasowej historii dodatkowych źródeł dochodów pozyskiwa
nych m.in. ze sprzedaży w sali parafialnej niedzielnych śniadań bądź 
obiadów124 125, wyprzedaży pieczywa domowego126, a przede wszystkim 
składek członkowskich, które zrazu wynosiły 3 dolary, a od połowy lat 
osiemdziesiątych 10 dolarów rocznie127. Jako że -  tak w jednym, jak 
i w drugim przypadku -  me były to wielkie kwoty, to tym bardziej zdu
miewać musi niezwykle umiejętne gospodarowanie nimi, bo składane 
systematycznie i wydawane bardzo oszczędnie mogły zaiste stanowić 
podstawę szerokiego frontu przedsięwzięć i bardzo pożytecznych inwe
stycji. A w tym względzie -  choćby tylko w odniesieniu do parafii i Po
lonii londońskiej -  potrzeby były niemałe. Wystarczy bowiem wspo
mnieć choćby finansowanie z kasy Katolickiej Ligi Kobiet wyposażenia 
kościoła oraz budynków parafialnych128. Nie wyczerpuje to bynajmniej 
całego spektrum aktywności KLK, która ze swą samarytańską misją 
dociera w prozaiczne z pozoru niekiedy warstwy codzienności. Jakże 
wymownie ilustruje to -  zupełnie przypadkowo i czysto egzemplifika- 
cyjnie wybrane -  jedno ze sprawozdań rozchodów, przedłożone na 
międzyorganizacyjnym zebraniu w London na początku 1993 r. Prze
konuje ono z jednej strony o bogactwie inicjatyw Katolickiej Ligi Ko
biet, z drugiej zaś o odpowiedzialności w gospodarowaniu wspólnymi 
pieniędzmi, i właśnie dlatego warto takie sprawozdanie przytoczyć 
w całości: „Mikołaj dla dzieci -  184,94 doi.; obiad (luty 1992 r.) -  
425,65; na pomoc dla rodzin w Indiach -  150,00; na sanktuarium Matki 
Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej -  100,00; ks. Kowal
ski -  100,00; kwiaty na Wielkanoc -  50,00; R. Kuczma -  800,00; 
donacja na walkę z rakiem -  50,00; potrzeby proboszcza -  324,81; na 
misje w Brazylii -  100,00; prezent rocznicowy -  100,00; ogłoszenia

124 „Życie Katolickie” 1(1956) nr 2, nr 6; 6(1961) nr 5.
125 Zob. „Życie Katolickie” 17(1972) nr 9, nr 18; 21(1976) nr 8; 24(1979) nr 14; 
26(1981) nr 13, nr 24.
126 AKLK, Księga protokołów 1978-1984; „Życie Katolickie” 17(1972) nr 9; 
19(1974) nr 8.
127 Tamże. Zob. też tabela nr 5.
128 APOLC, Stained Glass Window, b. sygn.
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w „Biuletynie” -  150,00; zespół „Cracovia” -  100,00; na misje w No
wej Gwinei -  100,00; ks. M. Kamiński -  100,00; ojcowie oblaci -  
217,72; ks. A. Gabriel -  45,39; na księży michalitów -  71,96; stypen
dium CCH -  100,00; ks. A. Mierzwiński -  200,00; sponsorowanie 
dziecka -  180,00; intencje mszalne -  25,00; dom pomocy w Laskach -  
100,00; prezenty świąteczne dla księży -  150,00; donacja dla księdza 
gościa -  50,00; na kwiaty do żłóbka -  30,00; siostry urszulanki -  50,00; 
życzenia bożonarodzeniowe -  30,00; akcesoria pogrzebowe -  585,29; 
remont kuchni w plebanii -  5000,00; wydatki do kuchni -  359,74; ob
sługa bankowa -  60,40; kartki świąteczne -  13,02”129. Suma po podli
czeniu wynosi 10 103,92 dolary, obrazując jednocześnie spektrum sta
tutowej i zwyczajowej działalności KLK z pogranicza gospodarczo- 
charytatywnego. Pamiętać przy tym wszak trzeba, że ów rok 1992 -  
choć obejmujący całość wydatków -  me ilustruje innych, dość regular
nych działań na rzecz bądź to parafii i społeczności polonijnej w Lon
don, bądź Polski i Polaków rozsianych po świecie. By wzbogacić zatem 
ten obraz, wystarczy wskazać na finansowanie takich przedsięwzięć, 
jak: fundusz adopcyjny, tablica informacyjna przed wejściem do ko
ścioła (1979 r.), Dom Pielgrzyma w Rzymie (1980 r.), zakup krzeseł do 
sali parafialnej (1980 r.), „Żywność dla Polski” (1981 r.), wysyłanie 
paczek do Polski, remont kościoła parafialnego i kuchni, dofinansowa
nie zespołu „Cracovia”, zakup płaskorzeźb do kaplicy (1992 r.), ume
blowanie biura parafialnego (1996 r.), pomoc powodzianom w Polsce 
(1997 r.) i inne130. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na pewne sys
tematyczne w cyklu rocznym inicjatywy, wykraczające daleko poza 
teren własnej społeczności. Bezsprzecznie w takich kategoriach nale
ży widzieć ustanowione w latach siedemdziesiątych jedno stypendium 
dla najlepszego studenta, tzw. nagroda CCH (Catholic Central Hi
ghschool)131, wspieranie zakładu dla ociemniałych dzieci w Laskach 
czy przystąpienie do tzw. funduszu adopcyjnego132.

129 APOLC, Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdanie Katolickiej Ligi Kobiet za 
rok 1992.
130 AKLK, Księga protokołów 1978-1984; Księga protokołów 1984-1999.
131 Jego wysokość wynosi 100 dolarów. Otrzymali je m. in. K. Bogal, Słaboń, I. Cie
sielka, A. Szczotka, P. Amszej. Zob. AKLK, Księga protokołów 1978-1984; APOLC, 
Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdania Katolickiej Ligi Kobiet, b. sygn.
132 Tamże.
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Tab. 5 Katolicka Liga Kobiet w liczbach

R O K
S T A N  K A SY L IC Z B A

C Z Ł O N K IŃ
K W O T A

W Y D A N A
S K Ł A D K A
R O C Z N A

1957 - 52 - -

1978 2 276,20 - - 3 doi.

1979 3 018,42 - - -

1980 1 829,49 - - -

1981 - - - 5 doi.

1982 2 364,33 - - -

1983 5 127,22 - - -

1984 7 858,42 33 - -

1985 7 012,72 - 7 939,65 -

1986 - 15 - -

1987 11 529,323 - - -

1988 20 068,76 30 2 420,78 -

1989 - 45 - -

1991 31 677,80 22 - -

1992 - - 10 103,92 -

1993 - 24 4 871,37 -

1996 26 029,05 25 - 10 doi.

Źródło: AKLK, Księga protokołów 1978-1984; Księga protokołów 1984-1999; 
APOLC, Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdania Katolickiej Ligi Kobiet; 
APOLC, Katolicka Liga Kobiet; „Życie Katolickie” 1(1956) nr 9 -  36(1991) nr 18; 
„Biuletyn Parafialny” 38(1993) nr 8 -  41(1996) nr 16.

Wśród bogactwa przedsięwzięć Katolickiej Ligi Kobiet uwagę 
przykuwają, już to z racji programowo-ideowych, już to z racji często
tliwości, jeszcze dwie, jakże wymowne płaszczyzny aktywności, 
a mianowicie: troska o rozwój własnego życia religijnego i zaangażo
wanie w jego praktyczne formy realizacji, a także spotkania integra- 
cyjno-towarzyskie. By wyrobić sobie odpowiednie zdanie na temat 
tego pierwszego, dość dodać w tym miejscu -  co zresztą realizowano 
od początku istnienia omawianej tu organizacji kobiecej -  gremialny 
udział Katolickiej Ligi Kobiet w tradycyjnych nabożeństwach roku
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liturgicznego, jak: nieszpory, gorzkie żale, droga krzyżowa, nabożeń
stwa majowe i czerwcowe, adoracja przy grobie Pańskim, pielgrzymki 
(głównie do Midland), uczestnictwo w procesji Bożego Ciała i pomoc 
przy budowie ołtarzy, powszechne zaangażowanie w ćwiczeniach 
i praktykach Żywego Różańca, a ostatnio także w grupie Miłosierdzia 
Bożego i Rodziny Radia Maryja. Jeżeli jeszcze dodać do tego częste 
uczestnictwo w mszach św. oraz modlitewną pamięć o zmarłych 
członkiniach organizacji, bez cienia wątpliwości trzeba mówić o ty
powo religijnej motywacji i sakralno-duchowym kontekście aktywno
ści pań spod znaku Ligi133. Zresztą potwierdza to dodatkowo jeszcze 
jedna znamienna praktyka bardzo systematycznego odwiedzania cho
rych -  nie tylko z grona członkiń organizacji -  przebywających bądź 
to w domach, bądź w szpitalach. Nie do przecenienia w takich oko
licznościach jest dobre słowo, drobny upominek czy najzwyklejszy 
gest ludzkiej życzliwości134.

Skoordynowana, a przy tym wnikająca jakby in medias res, praca 
Katolickiej Ligi Kobiet przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
ma bez wątpienia swoje źródło w niepowtarzalnym klimacie każdego 
spotkania organizacyjnego, na którym - poza atmosferą serdecznych 
rozmów i wzajemnego zainteresowania -  omawiane bywają zazwy
czaj perspektywy działania oraz analizowane przedsięwzięcia ostat
niego czasu. Takie bowiem zebrania, odbywające się z reguły dość

133 Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na przyjęty i propagowany, począwszy od 
lat siedemdziesiątych, zestaw modlitw dla członkiń (i nie tylko) Katolickiej Ligi 
Kobiet. Jest wśród nich specjalna modlitwa do Ducha Świętego, modlitwa za Ojca 
Świętego, modlitwa narodu polskiego, a przede wszystkim -  najbardziej związany 
tematycznie z KLK - akt poświęcenia Najświętszej Maryi Pannie, który warto zacy
tować w całości: „O Najświętsza Panno Maryjo, która znalazłaś upodobanie u Pana 
i zostałaś Jego Matką Dziewico Niepokalana na duszy i na ciele, w swej wierze 
i cnotach, racz wejrzeć na nas łaskawie, gdy w niemocy naszej uciekamy się pod 
Twoją przemożną obronę. O Maryjo, Matko nasza i Królowo nasza, my członkinie 
Ligi Kobiet Katolickich oddajemy się z ciałem i duszą pod Twoją szczególną opiekę, 
teraz i na zawsze. Powierzamy się Twemu staraniu i w ręce Twoje składamy wszyst
kie nadzieje i pociechy nasze, wszystkie smutki i nędze nasze, by przy końcu życia 
naszego za Twoim łaskawym orędownictwem i przez wielkie zasługi Twoje wszyst
kie nasze uczynki były kierowane i użyte według Twojej i Twojego Syna woli”. 
Zdrowaś Maryjo... (trzy razy). Zob. APOLC, Katolicka Liga Kobiet, Liga Kobiet 
Katolickich parafii Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski, London, Kanada 
(druk ulotny-modlitewnik, ss. 4).
134 Tamże.
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regularnie, mają kolosalne znaczenie w całokształcie aktywności 
omawianej tu organizacji, albowiem z jednej strony integrują po
szczególne członkinie, z drugiej zaś -  abstrahując od oczywistego 
w takich warunkach relaksu i niezbędnej wymiany opinii -  nakreślają 
kierunki, formy, a często szczegóły przyszłych dokonań. Bodaj jesz
cze bardziej ów pierwszy cel, bez którego nie sposób zrozumieć 
i odczytać drugiego, spełniały i spełniają wspólne wyjazdy i wyciecz
ki, konsolidujące londońską grupę kobiet, a ponadto będące wspaniałą 
wersją reklamy i zachęty do wstępowania w szeregi KLK. Aczkol
wiek cieszyły się one zawsze wielką popularnością, ich natężenie 
i częstotliwość w cyklu rocznym zależały przede wszystkim od kon
cepcji, upodobań i preferencji prezeski, która w tej mierze -  choć po 
wysłuchaniu opinii członkiń zarządu -  miała decydujące zdanie. Nie 
ulega najmniejszej wątpliwości -  choć jest to daleko idące uogólnie
nie -  iż złoty okres na ten typ aktywności przypadł na czasy prezeso
wania Zem Bock, a więc lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Wyni
kało to -  poza wskazanymi okolicznościami -  z ogólnej kondycji Ka
tolickiej Ligi Kobiet, mocno już wówczas ustabilizowanej, a także 
możliwości finansowych oraz zapotrzebowania na „ruch wycieczko
wy”. Tym zaś co wyróżniało wycieczki tego czasu, poza -  jak już 
wspomniano -  ich częstotliwością, to zasięg i czas trwania. O ile 
w latach sześćdziesiątych i połowie siedemdziesiątych ich punktem 
docelowym były z reguły co atrakcyjniejsze miejsca z najbliższych 
okolic London, o tyle w czasach kierownictwa Z. Bock prowadziły 
one w znacznie odleglejsze strony, w tym często do Stanów Zjedno
czonych Ameryki Północnej. Dobrą więc egzemplifikacją takiego 
spostrzeżenia wydaje się być wycieczka-pielgrzymka do Orchard La
kę w lipcu 1980 r. 135 czy czterodniowy wyjazd do Chicago i Munster 
w Indianie (sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w klasztorze 
Ojców Karmelitów) z września 1981 r.136.

Jakkolwiek by oceniać miejsce Katolickiej Ligi Kobiet w dziejach 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, me sposób przecenić jej wkła
du w rozwój wspólnoty i integrację środowiska. Podobnie, jak trudno 
wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie domu i rodziny bez ciepłego

135 AKLK, Księga protokołów 1978-1984; „Życie Katolickie” 25(1980) nr 23.
136 AKLK, Księga protokołów 1978-1984; APOLC, Katolicka Liga Kobiet, Odezwa 
w sprawie wycieczki z sierpnia 1981 r. (druk ulotny);,Życie Katolickie” 26(1981) nr 28.
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i odpowiedzialnego zaangażowania kobiety-matki, tak równie trudno 
zrozumieć przeszłość polonijnej wspólnoty w London bez należytego 
wyakcentowania zasług Katolickiej Ligi Kobiet. A choć związaną 
z tym wielopłaszczyznową rzeczywistość kreowały przede wszystkim 
demokratycznie wybierane prezeski137, niemniej na tej samej zasadzie 
należy oceniać -  z racji licznych potrzeb i posług -  mocno rozbudowa
ny zarząd organizacji. A ten do końca lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku tworzyły: prezeska i cztery wiceprezeski, sekretarka, skarbnicz
ka, gospodyni (odpowiedzialna za kuchnię w sali parafialnej), komitet 
chorych (zespół kilkuosobowy) i komitet organizacyjny (też kilkuoso
bowa grupa odpowiedzialna za organizację imprez)138.

Od początku lat siedemdziesiątych zaś -  już to z racji pragmatycznych, 
już to z powodu malejącej liczebności KLK -  zaczęto stopniowo redu
kować funkcje w zarządzie, zachowując tylko pięć podstawowych, tj 
prezeska, wiceprezeska, sekretarka, skarbniczka i gospodyni139. Bodaj 
największym problemem, i to w całych dotychczasowych dziejach para
fii, było słabe zainteresowanie przynależnością do tej niezwykle potrzeb
nej i skutecznej organizacji. Łatwo zatem zrozumieć nawoływania, apele 
i zachęty zarządu, a nade wszystko poszczególnych duszpasterzy o wstę
powanie w szeregi Katolickiej Ligi Kobiet. Najwymowniejszy z nich 
wydaje się ten z 1976 r., pochodzący od ks. P. Sanczenki. Napisał on 
bowiem: „Od początku istnienia naszej parafii istnieje Katolicka Liga 
Kobiet. Tej katolickiej i szlachetnej organizacji hasłem naczelnym jest -  
«Bóg i Ojczyzna». Zadaniem jej jest więc praca dla Boga i Ojczyzny, 
a więc i dla Polaków, i dla polskiej parafii. Przeszłość naszej Katolickiej 
Ligi Kobiet jest pełna poświęcenia się i zapracowania dla tego celu. Za
pracowały się nasze panie i nadal pięknie pracują. Niestety, jest ich zbyt 
mało, aby mogły wszystkiemu podołać, a jeszcze mniej przychodzi na 
zebrania tej pożytecznej organizacji. Apelujemy więc i prosimy uprzej
mie, aby wszystkie pame-członkinie przybywały na zebrania. Również 
prosimy nowe panie o zapisywanie się do tej pożytecznej i szlachetnej 
organizacji katolickiej”140.

137 Do 1978 r. włącznie wybory takie odbywały się każdego roku, ale w 1978 r. 
uchwalono, by przeprowadzać je w cyklu dwuletnim. Zob. AKLK, Księga protoko
łów 1978-1984; „Życie Katolickie 2(1957) nr 11 -  22(1977) nr 9.
138 „Życie Katolickie” 2(1957) nr 11- 14(1969) nr 43. Por. też tabelę nr 6.
139 Zob. tabela nr 6 oraz „Biuletyn Parafialny” 45(2000) nr 6.
140 „Życie Katolickie” 21(1976) nr 8.
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Mimo upływu trzydziestu lat powyższe słowa w niczym nie straciły 
na aktualności i w równym stopniu odnoszą się do dzisiejszej sytuacji 
w London.

W podobnej konwencji co omówiona wyżej Katolicka Liga Kobiet, 
aczkolwiek o zdecydowanie mniejszym zasięgu merytorycznym 
i chronologicznym, działała od początków parafii Matki Boskiej Czę
stochowskiej organizacja męska pod nazwą Towarzystwo Imienia 
Jezus. Choć i w tym przypadku nie ma dokładnych danych na temat 
czasu i okoliczności jego powstania, statutu oraz innych procedur 
formalnych, wiadomo wszak ze szczątkowych zapisów, iż była to 
grupa zrzeszająca mężczyzn wspólnoty polonijnej w celach religijno- 
praktycznych. Płaszczyzna religijna owego stowarzyszenia -  poza 
zwyczajowymi praktykami -  sprowadzała się zasadniczo do wspólne
go uczestnictwa we mszy św. o godz. 10.30 w każdą drugą niedzielę 
miesiąca i zbiorowego wówczas przystępowania do Komunii św.141 
Bezpośrednio zaś po mszy św. miało miejsce miesięczne zebranie 
członków towarzystwa, połączone zazwyczaj ze śniadaniem w sali 
parafialnej142, podczas którego obradowano nad zagadnieniami orga
nizacyjnymi oraz podejmowano decyzje odnośnie do najpilniejszych 
przedsięwzięć służących kościołowi i parafii. Te zaś sytuowały się 
w płaszczyźnie stanowiącej przedłużenie i dopełnienie aktywności 
Katolickiej Ligi Kobiet i dotyczyły troski o piękno świątyni i liturgii 
widzianych przede wszystkim w kategoriach opieki nad parafialną 
własnością i zagospodarowaniem terenu, a także konkretnej pomocy 
w realizacji wielorakich inwestycji gospodarczych.

Ponadto -  na co wskazuje także mocno rozbudowywana od 1959 r. 
struktura zarządu -  Towarzystwo Imienia Jezus sporo miejsca i troski 
poświęcało sprawom społeczno-parafialnym, służąc na różne sposoby 
wsparciem, radą i pomocą ludziom biednym i chorym. Niestety, 
w parze z systematycznym przyrostem funkcji w zarządzie i rozbu
dową ciała kierowniczego malała aktywność organizacji. Miast zdy
namizować towarzystwo, jasno określone struktury i kompetencje 
stały się początkiem jego zmierzchu, choć -  co trzeba obiektywnie 
przyznać -  nie zmalała wcale praca na rzecz parafii, lecz realizowana 
była mniej więcej od lat sześćdziesiątych bądź to indywidualnie, bądź

141 „Życie Katolickie” 1(1956) nr 13; 3(1958) nr 10; por. Pamiętnik25-leciaparafii..., s. 54.
142 „Życie Katolickie” 3(1958) nr 10.



104 KS. JAN WALKUSZ

pod szyldem innej organizacji. Taki stan należy wiązać również z in
nymi okolicznościami.

Po pierwsze, bardzo zbieżne okazały się cele Towarzystwa Imienia 
Jezus i Katolickiej Ligi Kobiet, a w niektórych aspektach (np. odwie
dziny chorych, pomoc ubogim) organizacja kobieca była w naturalny 
sposób o wiele skuteczniejsza. Po drugie, istniejące w parafii, a przy 
tym niezwykle aktywne typowo męskie grupy funkcyjne, jak: Rada 
Parafialna czy Koło Kolektorów, rozszerzając z czasem krąg swych 
przedsięwzięć, siłą rzeczy pozyskiwały nowych członków o tożsa
mych lub zbliżonych tematycznie ideałach. Wszystko to razem wzięte 
doprowadziło do formalnego upadku Towarzystwa Imienia Jezus 
w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, co nastąpiło w 1961 r.143
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Źródło: „Życie Katolickie” 2(1957) nr 7 -  7(1962) nr 2.

143 Tamże 7(1962) nr 2.
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II. Grupy formacyjne

1. Żywy Różaniec
Rozwijająca się liczebnie i strukturalnie społeczność parafii Matki 

Boskiej Częstochowskiej inspirowała wiele nowych rozwiązań i spo
sobów włączania się wiernych bądź to w nurt aktywności społecznej, 
bądź działań zmierzających do postępu duchowego i coraz powszech
niejszej formacji religijnej. Aczkolwiek -  jak już częściowo zasygna
lizowano -  parafianie relatywnie szybko zaangażowali się w odpo
wiednie organizacje i stowarzyszenia, widząc w tym wspaniałą moż
liwość rozwoju, kształtowania charakteru i sumienia, dziwić wszak 
może znacznie opóźnione i ostrożne w stosunku do praktyki i dość 
powszechnego zwyczaju starego kraju zainicjowanie formalnych, 
przypieczętowanych strukturalnie kół różańcowych, bardzo przecież 
popularnych nie tylko wśród katolików Polaków. Na dobrą sprawę 
początki tego ruchu w omawianej tu parafii londońskiej przypadają na 
rok 1966. Wtedy bowiem, z inicjatywy Katarzyny Sawickiej i Stani
sławy Bętkowskiej, zaczęto organizować tzw. różę różańcową, która 
w pełni ukonstytuowała się po kilku miesiącach zachęty ze strony 
duszpasterzy144. Dość więc dodać, że począwszy od jesieni 1966 r., 
można mówić o funkcjonowaniu Żywego Różańca, ponieważ odby
wały się wówczas regularne spotkania miesięczne członkiń i wymiana 
tajemnic różańcowych. Pierwotnie miały one miejsce w pierwszą nie
dzielę miesiąca, lecz już pod koniec tego roku zdecydowano się na 
ostatnią niedzielę po tzw. sumie145, co absolutnie nie wpłynęło ani na 
aktywność grupy, ani na większą jej popularność. Przeciwnie, z oka
zjonalnie pojawiających się informacji oraz apeli o nowe kandydatki 
i większą obowiązkowość, tudzież zdyscyplinowanie, można wnosić, 
iż zrazu jedna, potem aż trzy róże pod kierownictwem S. Bętkowskiej 
realizowały na co dzień mało ambitnie swoje zobowiązania. Ich 
osnową -  zgodnie z normami ogólnymi -  było codzienne odmawianie

144 „Życie Katolickie” 11(1966) nr 2, nr 34, nr 42. Por. S. M. K a 1 d o n, Kochać Ją 
całym sercem. Żywy różaniec, Sandomierz 2004, s. 71-92; J. L a u r e n c e a u ,  Apo
stolstwo różańcowe, „W drodze” 4(1976) nr 10, s. 84-92; A. P e t r o w a -  
W a s i l e w i c z ,  Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa 2000,
s. 231-233.
145 „Życie Katolickie” 11(1966) nr 34; 12(1967) nr 30.
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przez członkinie wyznaczonej dziesiątki różańca, comiesięczne -  
z wyłączeniem czasu wakacyjnego -  spotkanie połączone z wymianą 
tajemnic oraz -  jak zaznaczono w gazetce parafialnej -  drobna skład
ka na potrzeby własne146. I tak właściwie -  poza przejęciem obowiąz
ków prezeski-zelatorki przez Janinę Nowak na wiosnę 1979 r.147 -  
niewiele zmieniło się w funkcjonowaniu róży do końca lat siedem
dziesiątych ubiegłego wieku. Co więcej, z późniejszych zapisów 
i przedsięwzięć można wręcz sądzić, iż Żywy Różaniec w parafii Mat
ki Boskiej Częstochowskiej w London w ogóle upadł. Inaczej bowiem 
trudno zrozumieć mocno rozpropagowaną, i świętowaną do dziś, ak
cję wznowienia Żywego Różańca w grudniu 1981 r.148 .

Jakkolwiek modlitwa różańcowa zawsze była bliska wiernym para
fii Matki Boskiej Częstochowskiej, prawdą jest, że sformalizowana 
strona tegoż ruchu notuje swój znamienny renesans od początku lat 
osiemdziesiątych. Zaczęło się wszystko od śmiałej inicjatywy Kata
rzyny Sawickiej, która uzyskawszy jakże potrzebne i mobilizujące 
wsparcie ze strony siostry Dorotei, przystąpiła zdecydowanie do oży
wienia i rozpropagowania Żywego Różańca w parafii. Pierwsze, lako
niczne w swej treści ogłoszenia-zachęty ukazały się w biuletynie para
fialnym pod koniec października 1981 r.149, a już 9 grudnia tegoż roku 
została oficjalnie założona pierwsza róża różańcowa, którą tworzyły 
następujące parafianki: s. Dorotea Kuklik, Katarzyna Sawicka, Janina 
Nowak, Maria Łopata, Anna Więcek, Stefania Wrzesińska, Maria 
Owsiak, Irena Trela, Maria Pietrzak, Aniela Dziadura, Adela Kalisz, 
Regina Stachowska, Jadwiga Adamowicz, Helena Łukawiec, Leokadia

146 Tamże, 14(1969) nr 38; 21(1976) nr 33; 22(1977) nr 44.
147 Tamże, 24(1979) nr 11.
148 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. I : 1981- 
1984, Protokół z 5 grudnia 1981 r.; tamże, Przemówienie K. Sawickiej w trzecią 
rocznicę odnowienia Różańca św. z dnia 9 grudnia 1984 r., s. 1; „Życie Katolickie” 
27(1982) nr 48; 28(1983) nr 46; 30(1985) nr 47; 32(1987) nr 46; 35(1990) nr 46; 
36(19991) nr 54; 37(1992) nr 40; „Biuletyn Parafialny” 39(1994) nr 47; 41(1996) 
nr 47; 44(1998) nr 48.
149 M. in. w „Życiu Katolickim” 26(1981) nr 45 ukazała się następująca notatka:
„Żywy Różaniec trwa w naszej parafii od 1966 r. Początkowo były trzy róże. Obecnie 
jest tylko jedna i to teoretycznie, ponieważ większość pań nie przychodziła i nie
przychodzi na zmianę tajemnic. W związku z tym będziemy próbować odnowić Żywy
Różaniec i dlatego od nowa zachęcamy panie do zgłaszania się i zapisywania do 
Żywego Różańca”.
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Rapacz150. W styczniu zaś 1982 r. ukonstytuowała się druga róża, 
a w roku następnym trzecia, zwana „cichą”, bo składająca się zasadni
czo ze starszych parafianek, które z racji stanu zdrowia me uczęszcza
ły na miesięczne zabrania151. A choć to wyjątkowe zdynamizowanie 
Żywego Różańca w polonijnej parafii londońskiej jest godne najwyż
szego uznania -  zważywszy, iż spiritus movens tych przedsięwzięć 
była zasadniczo jedna osoba, tj. K. Sawicka -  na dodatkowe podkre
ślenie zasługuje ponadto poszerzony -  poza regulaminowym odma
wianiem różańca -  front aktywności o charakterze wybitnie formacyj- 
no-edukacyjno-praktycznym. Idzie więc o to, że już w pierwszym 
roku funkcjonowania „zreformowanego” bractwa różańcowego 
ukształtował się bardzo wyraźny program przedsięwzięć pań spod 
znaku modlitwy różańcowej. Składają się na niego -  poza zwyczajo
wą dziesiątką odmawianą codziennie przez każdą członkinię -  zebra
nia miesięczne z wymianą tajemnic różańcowych, podaniem intencji 
na najbliższe cztery tygodnie i okolicznościową katechezą, uroczyste 
obchody rocznicy wznowienia Żywego Różańca ze stosownymi mo
dlitwami i spotkaniem towarzyskim, udział poszczególnych róż w na
bożeństwach i uroczystościach parafialnych, organizacja pielgrzymek 
oraz spotkań integracyjnych z innymi grupami tak w parafii, jak i poza 
jej obrębem, i wreszcie -  jako praktyczne ucieleśnienie atmosfery 
modlitwy -  szeroko pojęta działalność charytatywna.

Przyglądając się bliżej -  tytułem ilustracji wyżej sformułowanej 
konstatacji -  aktywności pań z Żywego Różańca, nie sposób nie do
cenić w całym owym procesie formacyjnym tej grupy, a za jej pośred
nictwem także parafii -  regularnych, miesięcznych spotkań, organi
zowanych od początku lat osiemdziesiątych w pierwszą sobotę mie
siąca w tzw. małej sali parafialnej152. Mają one przede wszystkim

150 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. I : 1981 -  
1984, Spis członkiń, b. sygn.
151 Tamże, Przemówienie K. Sawickiej..., s. 5; tamże, Koło Żywego Różańca przy 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ont., cz. II : 1985-1988, Spis 
członkiń, b. pag.; tamże, Towarzystwo Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w London, Ont., cz. III : 1989-1999, Spis członkiń, b. pag.
152 Zob. cytowane wyżej cztery części protokołów zebrań i działalności Żywego 
Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Każdy protokół zawiera do
kładny opis takich spotkań, a także streszczenie wygłaszanych katechez. APOLC, 
Zebrania międzyorganizacyjne, Sprawozdania Koła Różańca św. z lat 1992-2004; 
„Życie Katolickie” 27(1982) nr 48 -  „Biuletyn Parafialny” 49(2004) nr 47.
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służyć wymianie tajemnic różańcowych, omówieniu spraw bieżących 
i określeniu form pracy na najbliższych 30 dni. Stąd też już od stycz
nia 1982 r. ukonstytuował się ramowy program takich spotkań, skru
pulatnie przestrzegany do chwili obecnej, a tworzą go: aktualia, czy
tanie Pisma Świętego i lektury duchowej, dyskusja i -  głównie w la
tach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych -  specjalna katecheza, 
wspólne odmówienie dziesiątki różańca, wyznaczenie intencji modli
twy na najbliższy miesiąc, ustalenie daty kolejnego spotkania153. Po
nieważ -  jak wynika z wzorowo wręcz prowadzonej dokumentacji -  
w zebraniach dwóch ostatnich dekad minionego wieku uczestniczyli 
bardzo często miejscowi duszpasterze (głównie wikariusze) i siostry 
zakonne, zrozumiałe, iż to właśnie na nich spoczywał obowiązek ko
mentowania treści biblijnych lub głoszenia regularnych katechez.

W odniesieniu do tych ostatnich największe zasługi mają ks. W. 
Krukar, ks. Z. Rodzinka, ks. W. Michalski i ks. J. Pochwała, a tema
tyka głoszonych konferencji wymownie świadczy o poziomie i atmos
ferze spotkań: Czciciele różańca (ks. W. Krukar)154, Bogactwo du
chowe różańca (ks. Z. Rodzinka)155, Przykazania Boże na tle Starego 
i Nowego T e s t a m e n t u , Etyka chrześcijańska (ks. W. Michalski)156,
Dzieje różańca, Godzinki (ks. J. Pochwała)157 158 159. Równie przepojone 
duchem troski o bliźnich i Kościół, zarówno powszechny, jak i w Pol
sce, były miesięczne intencje modlitewne. Owszem, dominowały 
w nich błagania o powołania kapłańskie i zakonne oraz o dobrych 
kapłanów, ale pojawiały się także wezwania bardziej osobiste, jak: 
O zdrowie dla członkiń Żywego Różańca i ich rodzin'58, O błogosła
wieństwo Boże w nowym roku szkolnym dla dzieci i młodzieży, W in
tencji własnej członkiń'59,0  poprawą gospodarczą w Polsce, O niero

153 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. I : 1981- 
1984, Protokół z 6 lutego 1982 r.
154 Tamże, Protokół z 6 marca 1982 r.
155 Tamże, Protokół z 4 września 1982 r.
156 Tamże, Kolo Żywego Różańca św. przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w London, Ont., cz. II : 1985-1988, Protokół z 6 września 1986 r., Protokół z 4 paź
dziernika 1986 r., Protokół z 3 stycznia 1987 r., Protokół z 7 lutego 1987 r., Protokół 
z 4 kwietnia 1987 r.; „Życie Katolickie” 32(1987) nr 12.
157 APOLC, Towarzystwo Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochow
skiej w London, Ont., cz. III: 1989-1999, Protokół z 4 lipca 1992 i nast.
158 „Życie Katolickie” 34(1989) nr 7.
159 Tamże, nr 37; 35(1990) nr 3.
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zerwalność małżeństw'60, O opieką Bożą nad Polską, O laską urodze
nia zdrowych niemowląt w rodzinach'6' czy O szcząśliwe i bezpieczne 
wakacje'62.

Stosunkowo bogaty program przede wszystkim z akcentem na sku
pienie i modlitwę realizowano z okazji rocznicy wznowienia Żywego 
Różańca w londońskiej parafii polonijnej. Obchodzono ją, począwszy 
od 1982 r., w pierwszą niedzielę grudnia, a jej treścią była zasadniczo 
godzina święta, nabożeństwo różańcowe przed wystawionym Naj
świętszym Sakramentem, adoracja i msza św., po której następowała 
część towarzyska163. Jakkolwiek ów ostatni element, typowo przyja- 
cielsko-integracyjny, zajmuje niepoślednie miejsce w działaniach 
Żywego Różańca, nie przesłania on żadną miarą treści prioryteto
wych, tj. inicjowania i pielęgnowania kultu Eucharystii, miłosierdzia 
Bożego oraz nabożeństw ku czci Maryi Panny. Ponad wszelką wąt
pliwość widać to w cyklu roku liturgicznego na forum ogólnoparafial- 
nym, gdy panie z grupy różańcowej angażują się czynnie w adorację 
podczas Triduum Paschalnego164, przygotowanie ołtarza na Boże Cia
ło czy w procesję z tej samej okazji. Bodaj szczególną wagę przykła
dano do podkreślenia i zamanifestowania obecności parafianek spod 
znaku różańca w procesji z okazji uroczystości Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej, łącząc w jedno element emocjonalny i religijny. Jak
że wiernie oddają ten klimat słowa K. Sawickiej, która z niemałym 
sentymentem i dumą mówiła do swoich koleżanek: „Czy pamiętacie, 
panie, nasze pierwsze Boże Ciało? Na feretronie była umocowana 
kremowa poduszka w kształcie serca, na niej, na niebieskiej wstążce 
umocowano różaniec święty, przybrany w czerwone róże i dużo ziele
n i...”165. Tak było w roku 1982, ale już w następnym zakupiono figurę 
Matki Boskiej Fatimskiej, przy której gromadzono się na miesięcz-

160 Tamże, 35(1990) nr 3.
161 Tamże, nr 14.
162 Tamże, nr 33; 36(1991) nr 27.
163 „Życie Katolickie” 27(1982) nr 48; 28(1983) nr 46; 30(1985) nr 47; 32(1987) 
nr 46; 35(1990) nr 46; 36(1991) nr 54; 37(1992) nr 40; „Biuletyn Parafialny” 
39(1994) nr 47; 41(1996) nr 47; 42(1997) nr 48; 44(1999) nr 48.
164 APOLC, Towarzystwo Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochow
skiej w London, Ont., cz. III: 1989-1999, Sprawozdania roczne; tamże, Zebrania 
międzyorganizacyjne, Sprawozdania Koła Różańca świętego z lat 1992-2004, b. sygn.
165 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. I: 1981- 
1984, Przemówienie K. Sawickiej, s. 3.
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nych spotkaniach i którą uroczyście niesiono odtąd w dorocznej pro
cesji Bożego Ciała. W tym celu zadbano o specjalny strój: granatowe 
spódnice, białe bluzki i niebieskie chusty zawiązane na szyi, wyróż
niający panie z Żywego Różańca166. A choć można by na to patrzeć 
tylko w kategoriach zewnętrzno-widowiskowych, trzeba wszak pa
miętać, iż kryła się za tym autentyczna postawa czci i kultu, którego 
członkinie Żywego Różańca były częstokroć inspiratorkami, wyzna
czającymi nową postać tradycji religijnej pośród środowiska polonij
nego. Niezłą ilustracją, aczkolwiek nie jedyną, tegoż stwierdzenia 
wydaje się nowenna do miłosierdzia Bożego. Zainaugurowało ją to
warzystwo Żywego Różańca w 1988 r. według pomysłu K. Sawickiej. 
Od tej chwili każdego roku przez dziewięć kolejnych dni od Wielkie
go Piątku do soboty przed tzw. białą niedzielą odmawiane są codzien
nie w kościele specjalne modlitwy do miłosierdzia Bożego według 
broszurki Jezu ufam Tobie i Dzienniczka siostry Faustyny167.

Bogaty wachlarz przedsięwzięć pań spod znaku Żywego Różańca 
wymaga odpowiedniej organizacji i przemyślanej koordynacji, co -  
w odniesieniu do omawianego tu środowiska londońskiego - realizuje 
się na dwóch zsynchronizowanych płaszczyznach, tj. koncepcyjnej 
i bezkompromisowej postawy zarządu, nadającego odpowiedni kształt 
i priorytet rozległym inicjatywom, a także wyrazistego modus vivendi 
wypracowanego na drodze rozmów, dyskusji i spotkań o bardzo 
pragmatycznym charakterze. Stąd tak ważne okazują się miesięczne 
zebrania oraz inne działania o profilu integracyjno-towarzyskim. 
Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują kontakty z ko
łami różańcowymi innych parafii polonijnych oraz pielgrzymki- 
wycieczki do sanktuariów i znamienitszych miejsc w Stanach Zjedno
czonych Ameryki Północnej i Kanadzie. Mówiąc zaś o współpracy 
z podobnymi grupami, wypada tu wspomnieć przede wszystkim o bli
skich relacjach z kołem Żywego Różańca przy parafii Krzyża Święte
go w Woodstock. M.in. na jego zaproszenie, zapewne z inspiracji 
ks. W. Krukara, który w maju 1982 r. objął obowiązki proboszcza 
w tamtej parafii, delegacja 15 kobiet londońskich róż udała się 
17 października 1982 r. z wizytą do Woodstock, podczas której -  poza

166 Tamże.
167 Zob. przyp. 162. Ponadto: „Życie Katolickie” 36(1991) nr 8, nr 12; „Biuletyn 
Parafialny” 38(1993) nr 13; 39(1994) nr 13; 43(1998) nr 13; 44(1999) nr 13.
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wspólnymi modlitwami -  wiele czasu i miejsca poświęcono wymianie 
doświadczeń i przyjacielskim rozmowom168. W takich okoliczno
ściach zrozumiałe, że już 20 marca 1983 r. nastąpiła rewizyta, z wiel
kim zaangażowaniem przygotowana przez organizację londońską. 
W programie znalazło się m. in. wysłuchanie kazania Ojca Świętego 
z uroczystej kanonizacji Maksymiliana M. Kolbego, pokaz przezro
czy, uczestnictwo w gorzkich żalach i mszy św., spotkanie przy stole 
i śpiewanie pieśni169. A choć takich odwiedzin na linii London -  Wo- 
odstock było więcej170, to o tym pierwszym wspominano najcieplej, 
typu: „I było nam dobrze razem. Najpierw pomodliłyśmy się razem, 
zjadłyśmy wspólnie posiłek, a potem wyśpiewałyśmy chyba wszystkie 
piosenki ze śpiewnika. Na uroczystościach był też misjonarz ks. Jan 
Sałdyga, który opowiadał o swojej parafii w Paragwaju”171.

Jeszcze większym powodzeniem cieszyły się wycieczki i piel
grzymki organizowane przez zarząd kola różańcowego przy parafii 
Matki Boskiej Częstochowskiej w London. Akcja ta, zainicjowana 
w 1984 r., trwa -  z różnym natężeniem -  do chwili obecnej, przy 
czym geografia owych wyjazdów jest dość stabilna i dotyczy zasadni
czo trzech ośrodków: sanktuarium Our Lady of Fatima Shrine w Jo- 
ungstown, NY172, St. Jacob Village w pobliżu Waterloo, Ont.173 
i Melrose pod London174, nie licząc udziału członkiń Żywego Różańca

168 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. I: 1981- 
1984, Protokół z 6 listopada 1982 r.; tamże, Przemówienie K. Sawickiej..., s. 4.
169 Tamże, Protokół z 20 marca 1983 r.; Protokół z 9 kwietnia 1983 r.; „Życie Kato
lickie” 28(1983) nr 14.
170 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. 1:1981- 
1984, Protokół z 3 listopada 1983 r.; „Życie Katolickie” 30(1985) nr 45.
171 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. 1:1981- 
1984, Przemówienie K. Sawickiej..., s. 4-5.
172 Tamże, Protokół z 20 czerwca 1984 r.; tamże, Koło Żywego Różańca św. przy 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ont., cz. II: 1985-1989, Protokół 
z 17 września 1985 r.; Protokół z 22 sierpnia 1987 r.; tamże, Towarzystwo Żywego 
Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ont., cz. III: 1989- 
1999, Protokół z 16 lipca 1990 r.; „Życie Katolickie 32(1987) nr 33; 34(1989) nr 29.

APOLC, Towarzystwo Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochow
skiej w London, Ont., cz. III: 1989-1999, Protokół z 6 lipca 1991 r.; „Życie Katolic
kie” 36(1991) nr 25.
174 APOLC, Towarzystwo Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochow
skiej w London, Ont., cz. III: 1989-1999, Sprawozdanie z działalności Kółka Różań
cowego z lat 1990-1998; „Życie Katolickie” 36(1991) nr 19.
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w dorocznej pielgrzymce do Midland. O ile w dwóch pierwszych 
przypadkach mamy do czynienia z klasyczną pielgrzymką, wypełnioną 
wcześniej przygotowanym programem modhtewno-formacyjnym, 
o tyle spotkania w Melrose u księży michalitów mają charakter kilku
godzinnego skupienia okresowego i nabożeństwa ku czci Najświętszej 
Maryi Panny.

Tab. 8 Żywy Różaniec w parafii MB Częstochowskiej w London

ROK I RÓŻA II RÓŻA III RÓŻA

1983 K. Sawicka, J. Nowak, s. Dorotea,
A. Więcek, S. Turek, Morozow,
M. Łopata, B. Jaworska, Ulanowska,
T. Chełchowska, I. Jaworska, M. Depczyńska,
M. Owsiak, A. Kalisz, Kula,
0 . Lidzbarska, L. Gili, A. Goj man,
I. Stachowiak, M. Hasij, Bondarenko,
L. Rapacz, M. Drohobycka, B. Kurcwald,
R. Stachowska, M. Kiełb, A. Szynkaruk,
H. Łukawiec, S. Wiech, J. Adamowicz,
Z. Mitoraj, G. Włodarczyk, W. Dziadura,
Z. Suchacka, M. Pietrzak, K. Siniowska,
M. Matias, J. Miszczak, L. Leszkowicz,
S. Sawicka, S. Brzozowska, M. Żurawska,
I. Trela K. Tkaczuk H. Nowak

1989 K. Sawicka, J. Nowak, G. Pawłowska,
W. Więcek, S. Turek, K. Kobarda,
M. Łopata, B. Jaworska, K. Kaszowska,
T. Chełchowska, H. Gleba, J. Obierska,
B. Fuchs, A. Kalisz, Kula,
0 . Lidzbarska, L. Gili, A. Goj man,
I. Stachowiak, M. Hasij, M. Gęciaż,
L. Rapacz, J. Zarębska, R. Przytulska,
R. Stachowskis, M. Kiełb, A. Szynkaruk,
W. Młodzianowska, S. Wiech, J. Adamowicz,
Z. Mitoraj, G. Włodarczyk, K. Siniowska,
Z. Sochacka, M. Pietrzak, W. Dziadura,
M. Matias, J. Miszczak, L. Leszkowicz,
S. Sawicka, S. Brzozowska, M. Żurawska,
I. Trela K. Tkaczuk H. Nowak
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1996 K. Sawicka,
A. Więcek,
M. Łopata,
T. Chełchowska,
B. Fuchs,
0 . Lidzbarska,
1. Stachowiak,
L. Rapacz,
G. Amszej,
W. Młodzianowska, 
Z. Mitoraj,
Z. Sochacka,
M. Matias,
S. Sawicka,
I. Trela

J. Nowak,
S. Turek,
B. Jaworska,
H. Gleba,
A. Kalisz,
L. Gili,
M. Hasij,
J. Zarębska,
T, Adamska,
S. Wiech,
G. Włodarczyk, 
M. Pietrzak,
J. Miszczak,
S. Brzozowska,
K. Tkaczuk

G. Pawłowska,
L. Fijak,
K. Kaszowska,
J. Obierska,
K. Zagórska,
A. Gojman,
M. Gęciaż,
R. Przytulska,
J. Adamowicz,
K. Siniowska, 
W. Dziadura,
L. Leszkowicz,
M. Żurawska, 
K. Kaczyńska, 
A. Szynkaruk

2002 B. Kurcwald, J. Nowak, G. Pawłowska,
A. Więcek, A. Chołoń, L. Fijak,
M. Łopata, B. Jaworska, K. Kaszowska,
T. Chełchowska, H. Gleba, J. Obierska,
B. Fuchs, G. Hozowska, K. Zagórska,
0 . Lidzbarska, H. Labanowska, M. Gęciaż,
I. Stachowiak, M. Hasij, R. Przytulska,
L. Rapacz, J. Zarębska, A. Szynkaruk,
G. Amszej, I. Jojo, J. Adamowicz,
W. Młodzianowska, S. Wiech, K. Siniowska,
Z. Mitoraj, G. Włodarczyk, J. Bielak,
Z. Sochacka, M. Pietrzak, L. Leszkowicz,
S. Studzienna, S. Piotrowska, M. Żurawska,
S. Sawicka, S. Brzozowska, K. Kaczyńska,
I. Trela J. Wróbel E. Kowalewska

Źródło: APOLC, Spisy członkiń dołączone do księgi protokółów Żywego Różańca.

Wspomniano już, że niezwykła aktywność londońskiego Żywego 
Różańca była wypadkową inicjatywy zarządu oraz zdumiewającego 
zaangażowania członkiń, których liczba utrzymywała się zasadniczo 
na tym samym poziomie (zob. tabela nr 8). Już w styczniu 1983 r. 
ukonstytuowała się trzecia róża175, jednak mimo podejmowanych prób

175 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. I: 1981- 
1984, Protokół z 8 stycznia 1983 r.
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tworzenia czwartej nigdy do tego nie doszło176. Nie przeszkodziło to 
wszak w powszechnej niemal obecności pań różańcowych w życiu 
parafii. Była to niewątpliwie zasługa głównej zelatorki K. Sawickiej, 
która me tylko -  jak wiadomo -  „reanimowała” ową organizację po
śród Polonii w London, lecz była ponadto pomysłodawczynią więk
szości realizowanych inicjatyw natury religijno-społecznej. Owszem, 
wspomagały ją  w tym skutecznie pozostałe panie ze ścisłego zarządu, 
przede wszystkim jej zastępczyni i zelatorka drugiej róży Janina No
wak, skarbniczka Leokadia Rapacz (po jej śmierci w 2002 r. ten za
kres obowiązków przejęła Leonarda Leszkowicz) czy sekretarka Irena 
Stachowiak. Ta ostatnia z chwilą rezygnacji K. Sawickiej w 1989 r. 
z funkcji pierwszej zelatorki177 podjęła się obowiązków prowadzenia 
Żywego Różańca, mając w istocie zadanie ułatwione, ponieważ profil 
programowy był już bardzo stabilny178. A choć pokrótce scharaktery
zowano już jego elementy o charakterze dewocyjnym, wypada uzu
pełnić ów obraz o bardzo nośne i niezwykle skuteczne przedsięwzię
cia natury charytatywno-pomocowej. Ta bowiem postać aktywności 
stanowiła w działaniach Żywego Różańca praktyczne ucieleśnienie 
ducha modlitwy.

By zorientować się w zakresie i formie takich prac, wystarczy wy
mienić chociażby tylko te najistotniejsze, tjd o n a c ję  na seminarium 
duchowne księży michalitów, indywidualną pomoc klerykom w Pol
sce, wspieranie misji, pomoc dla parafialnej Krucjaty Eucharystycz
nej, donację na wybrane parafie w Polsce oraz sponsorowanie inwe
stycji w londońskiej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, regularne 
ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Zakład Niewidomych 
Dzieci w Laskach, prezenty i upominki dla duszpasterzy, przyjezd
nych księży i sióstr urszulanek, intencje mszalne oraz zakup kwiatów

176 Takie działania podejmowano od 1989 r. Wówczas była jedna kandydatka do 
kolejnej róży, w 1996 -  sześć kandydatek, a w 2002 r. -  tylko dwie. Zob. APOLC, 
Spisy członkiń dołączone do księgi protokołów Żywego Różańca.
177 W 1999 r. K. Sawicka w ogóle wystąpiła z Koła Różańcowego. Zob. APOLC, 
Towarzystwo Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Lon
don, Ont., cz. III: 1989-1999, Protokół z 7 stycznia 1989 r.; tamże, Koło Różańca św. 
przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ont., cz. IV: 2000 - ,  Członki
nie 1986-2002 (ogólne zestawienie).
178 Zob. APOLC, Księgi protokołów Żywego Różańca; tamże, Zebrania międzyorga-
nizacyjne, Sprawozdania Koła Różańca św. z lat 1992-2004, b. sygn.
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do polonijnego kościoła179. Choć nie jest to kompletny wykaz działalno
ści charytatywnej, niemniej daje on dobrą orientację w problematyce, 
ukazując olbrzymie wyczulenie na potrzeby innych. Jeśli ponadto uzmy
słowić sobie, iż środki na ten cel pochodzą ze składek i drobnych donacji 
członkiń Żywego Różańca, zdumiewać musi ofiarność i wrażliwość tak 
indywidualnych członkiń, jak i całej formacji. Jeszcze lepszy obraz tej 
sytuacji egzemplifikuje zestawienie dochodów i wydatków z kilku lat.

Tab. 9 Finanse (w dolarach CAN) Żywego Różańca
R O K S K Ł A D K I D O C H Ó D

C A Ł K O W IT Y
W Y D A T K I

1982 149,50 149,50 117,74
1983 610,50 629,26 147,37
1984 467,95 504,59 932,39
1985 538,48 560,29 56,76
1986 446,25 474,15 708,20
1987 685,75 709,12 438,00
1988 245,00 263,43 707,15
1989 247,31 249,45 322,51
1990 199,25 204,63 67,50
1991 269,35 270,78 847,66
1992 290,50 293,77 370,34
1993 244,75 245,87 237,59
1994 236,00 236,31 268,91
1995 273,00 273,17 237,00
1996 226,25 226,25 190,00
1997 365,36 365,36 500,00
1998 583,25 583,25 523,82

Źródło: APOLC, Towarzystwo Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej Często
chowskiej w London, Ont., cz. III: 1989-1999, Sprawozdanie finansowe z lat 1990- 
1998; tamże, Dochody stowarzyszenia Żywego Różańca za okres 1981-1999.

179 APOLC, Towarzystwo Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochow
skiej w London, Ont., cz. III: 1989 -  1999, Wydatki stowarzyszenia Żywego Różańca 
za okres 1981-1999, b sygn.
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Szczególnie ujmującym gestem dobroczynnym członkiń Żywego 
Różańca była inicjatywa dyskutowana wewnątrz koła od początku 
lipca 1982 r. Panie decydowały się na finansowanie wykształcenia 
księdza w Polsce bądź w Afryce.

Ostatecznie, zgodnie z sugestią ks. Z. Rodzinki, opowiedziały się 
w styczniu 1984 r. za sponsorowaniem studiów kleryka michalickiego 
z Krakowa, Jarosława Karwata, w kwocie 300 dolarów rocznie180. 
Aczkolwiek przedsięwzięcie ze wszech miar szlachetne, dostarczające 
ofiarodawczyniom niemało satysfakcji, realizowane systematycznie 
przez ponad 6 lat, me zostało -  bynajmniej me z winy inspiratorów -  
w pełni zrealizowane w duchu pierwotnego pomysłu. Wybrany bo
wiem kandydat po trzecim roku studiów podupadł na zdrowiu, w li
stopadzie 1987 r. został skierowany na roczną praktykę w Zakładach 
Wychowawczych księży michalitów w Strudze, a w 1988 r. relego
wany z seminarium181. Niemniej pieniądze przeznaczone na edukację 
Jarka Karwata stanowiły olbrzymią pomoc dla seminarium michalic- 
kiego, albowiem -  jak zaznaczył ks. generał Aleksander Ogrodnik 
i przełożony domu w Krakowie ks. Józef Żak -  pokrywały one mie
sięczny koszt utrzymania zakładu182.

Mimo iż pomysł „doprowadzenia” do ołtarza polskiego kleryka nie 
został w pełni zrealizowany po myśli pań londońskiego Żywego Ró
żańca, w niczym nie zmieniło to stosunku do duszpasterzy, dla któ
rych panie spod znaku modlitwy różańcowej miały i mają wiele życz
liwości i wdzięczności. Objawia się to -  jak w sposób oczywisty prze
konują bogate źródła -  w drobnych prezentach z okazji urodzin, imie
nin, świąt, a przede wszystkim w modlitwie i specjalnie zamawianych 
w ich intencji mszach św. Takie nastawienie wymownie ilustruje 
wzruszający Bukiet duchowy na odejście z parafii w 1983 r. jej długo
letniego proboszcza ks. P. Sanczenki. Z uwagi na treść oraz postawę 
parafianek w London warto go tu zacytować w całości: „Proszę przy

180 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. 1:1981-1984, 
Protokoły z 3 lipca 1982 r., z 8 stycznia 1983 r., z 5 lutego 1983 r., z 9 kwietnia 1983 r., 
z 6 sierpnia 1983 r., z 7 stycznia 1984 r., z 2 lutego 1984 r., z 9 grudnia 1984 r.
181 Tamże, Koło Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w London, Ont., cz. 11:1985-1988, Protokół z 2 lipca 1986 r.; Protokół z 3 września 
1988 r.
182 Tamże, List ks. Józefa Żaka do K. Sawickiej z 14 lipca 1986 r.; Protokół z 2 stycz
nia 1988 r.
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jąć bukiet duchowy od członkiń Żywego Różańca z parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej w London. Cztery członkinie odmówią cały 
różaniec jeden raz. Trzy członkinie odmówią część różańca przez cały 
miesiąc; jedna członkini odmówi część różańca jeden raz. Jedna 
członkini odmówi nowennę do Serca Jezusa przez cały miesiąc. Trzy 
członkinie odmówią Litanię do Serca Jezusa przez cały miesiąc. 
Osiem członkiń odmówi Litanię loretańską przez cały miesiąc. Dzie
sięć członkiń odmówi Pod Twoją obronę przez cały miesiąc, jedna 
członkini odmówi Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu przez 
cały miesiąc”183.

Cokolwiek by więc powiedzieć o Żywym Różańcu w parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej w London będzie to tylko zewnętrzna, 
a więc cząstkowa charakterystyka przebogatej aktywności dokonują
cej się przede wszystkim na płaszczyźnie wewnętrznej, choć -  jak me 
trudno dostrzec choćby z powyższych słów -  wpływającej na postać 
i kształt ogólnych dziejów parafii.

2. Młodzieżowe i dziecięce formy apostolstwa
Rozwijająca się parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, a przy tym 

funkcjonująca w kontekście przeobrażeń kościelno-społecznych Ka
nady oraz relacji do religijności polskiej, stwarzała z inspiracji dusz
pasterzy lub też co aktywniejszych parafian odpowiednie możliwości 
doskonalenia się i spełniania się poszczególnych grup według klucza 
stanowego. Jest rzeczą znamienną, iż bardzo szybko skierowano się 
w stronę młodzieży i dzieci, dając im okazję do dodatkowej formacji 
w rozumieniu czynnego apostolstwa, a to znaczy, że łączono w ten 
sposób element uświęcenia i postępu duchowego z praktycznym od
działywaniem w duchu miłości Boga i bliźniego. Aczkolwiek tego 
typu elementy kształcenia i formowania młodych ludzi można z ła
twością znaleźć w wielu organizacjach i stowarzyszeniach o profilu 
duszpastersko-liturgiczno-społecznym, niemniej jako priorytetowe 
przypisywano je tylko nielicznym grupom, a konkretnie: Legionowi 
Maryi, Kołu Młodzieży Katolickiej, Krucjacie Eucharystycznej i tzw. 
Podwórkowemu Kołu Różańcowemu. Wszystkie one w mniejszym

183 APOLC, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Żywy Różaniec, cz. 1:1981- 
1984, Protokół z 26 czerwca 1983 r.
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lub większym stopniu zaznaczyły swój udział w dotychczasowych 
dziejach parafii, choć aktualnie działają tylko trzy ostatnie.

Jedną z pierwszych zaszeregowanych tu organizacji, o krótkim 
żywocie i podobnym oddziaływaniu, był Legion Maryi. Został on 
powołany -  na co wskazują okoliczności184 -  w polonijnej parafii 
londońskiej według wzorca kanadyjskiego, bardzo popularnego po
śród katolików Kraju Klonowego Liścia w okresie międzywojennym. 
Głównym celem tej organizacji -  odwołując się do ustaw i dokumen
tów normatywnych185 - jest uwielbienie Boga przez modlitwę i pracę 
apostolską, odpowiednio zorganizowana formacja duchowa członków, 
podejmowanie w ramach wspólnot parafialnych różnych posług wo
bec wiernych, a także inspirowanie aktywności katolików i troska
0 kształtowanie ich świadomości religijnej. Z pewnością taki program
1 zarysowany wachlarz przedsięwzięć został uznany za niezwykle 
pożyteczny dla młodej parafii przez duszpasterzy od Matki Boskiej 
Częstochowskiej, skoro w listopadzie 1961 r. wystąpili oni z propozy
cją utworzenia prezydium186 Legionu Maryi na własnym terenie. 
W tym celu zwołano 16 listopada tegoż roku zebranie organizacyjne, 
podając, że w poczet nowego stowarzyszenia o profilu czysto ducho
wym będą przyjmowani kandydaci po ukończeniu 18 roku życia187. 
Można zatem, na podstawie dalszego przebiegu wydarzeń i fragmen
tarycznego tylko materiału, przypuszczać, iż inicjatywa się dość ry
chło przyjęła. Nie było może w tym zbytniego entuzjazmu, lecz ofi
cjalne wyznaczenie dnia na tygodniowe spotkania oraz skonkretyzo
wanie przedsięwzięć każą się domyślać nowego frontu aktywności

184 Legion Maryi, choć oficjalnie założony w Dublinie w 1921 r., do Polski został 
przeszczepiony dopiero w 1948 r. przez oficera Anatola Kaszczuka. Działał tu tylko 
przez rok, ponieważ już w 1949 r. władze komunistyczne uznały go za organizację 
faszystowską i jako wrogi tzw. demokracji ludowej został zawieszony. Stąd więc 
polscy emigranci w London nie mieli okazji zapoznania się z Legionem Maryi 
w kraju nad Wisłą. Zob. Wspomnienia brata Anatola Kaszczuka, „Legio Mariae” 
4(1996) z. 3, s. 23-27; E. W e r o n, Laikat i apostolstwo, Poznań 1973, s. 121-128.
185 The Official Handbook o f the Legion o f Mary, Dublin 1969; L. J. S u e n e n s, La 
promesse legionnaire, Paris 1982; A. P e t r o w a - W a s i l e w i c z ,  Leksykon 
ruchów..., s. 23-26; E. We r o n ,  Legion Maryi, w: Leksykon duchowości katolickiej, 
red. M. C h m i e l e w s k i  i in., Lublin 2002, s. 463-468.
186 Prezydium jest najmniejszą i podstawową jednostką organizacyjną Legionu Maryi, 
składającą się z członków aktywnych (5-15) i pomocniczych.
187 „Życie Katolickie” 6(1961) nr 45.
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pośród młodzieży polonijnej parafii w London. Zrazu spotykano się 
w poniedziałki, a od października 1962 r. w czwartki w godzinach 
wieczornych188, próbując drogą dyskusji i wgłębiania się w materiały 
organizacyjne zaadaptować ogólne wskazania do własnych potrzeb 
i możliwości. Stąd już na początku 1962 r. na kanwie zachęty i promo
cji Legionu Maryi podano do oficjalnej wiadomości, iż jego celem jest 
„(...) służenie bliźniemu poprzez dobre uczynki i modlitewne wsparcie 
Kościoła, a każdy członek winien czynem popierać swoją przynależ
ność do wskazanej organizacji”189. Z pewnością wszystko to mobilizo
wało polonijną młodzież, łącznie z programem na wskroś praktyczno- 
duchowym, stanowiącym dodatkową atrakcją, gdyż rychło w szeregi 
Legionu Maryi wstąpiło 12 członków190. Z drugiej wszak strony toż
samość programowa i zbieżność celów z istniejącymi już na terenie 
parafii organizacjami o utwierdzonej tradycji i znacznie większej popu
larności sprawiły, iż Legion Maryi de facto w drugim roku swego ist
nienia rozpadł się, a jego dotychczasowi członkowie -  jak można wy- 
dedukować z zachowanych przekazów źródłowych -  znaleźli swoje 
miejsce w innych formacjach, głównie w Kole Młodzieży Katolickiej.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że młodzież polonijnej wspól
noty w London była i jest oczkiem w głowie tych wszystkich, którzy -  
w aspekcie wielowymiarowym -  decydują o kształcie i obliczu życia 
społecznego. A ponieważ to ostatnie ma w dotychczasowych dziejach 
tej populacji bardzo wyraziste formy i odcienie, nie dziwi wcale szla
chetny zamiar pozyskiwania młodych sił przez poszczególne organi
zacje według ich klucza programowego. Abstrahując w tym miejscu 
od Klubu Młodych przy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów191 
i Polskim Stowarzyszeniu Narodowym192, interesuje nas tutaj przede 
wszystkim specjalna oferta o profilu religijno-formacyjnym dla mło
dzieży stworzona przez włodarzy parafii i realizowana przy kościele 
pod ich auspicjami. Uprzedzając nieco późniejsze szczegółowe usta-

188 Tamże, 6(1961) nr 47; 7(1962) nr 24; por. Pamiętnik 25-lecia parafii..., s. 54.
189 „Życie Katolickie” 7( 1962) nr 2.
190 Tamże.
,9_! „Życie Katolickie” 15( 1970) nr45; 16(1971) nr 18; 25( 1980) nr 14; 26( 1981) nr 44.
192 Zbiory Władysława Chwiećki z London (ZWCh), Polskie Stowarzyszenie Naro
dowe (mps), s. 2; Książka pamiątkowa Polskiego Stowarzyszenia Narodowego wyda
na z okazji diamentowego jubileuszu 1920-1995, red. B. B a l i c k i ,  London, Ont. 
1995, s. 16-33.
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lenia, wypada -  tytułem odpowiedniego uporządkowania merytorycz
nego -  wskazać na dwa znamienne etapy tego zagadnienia w dotych
czasowych dziejach parafii, wyznaczone cezurami czasowymi, przy 
czym etap pierwszy — mówiąc raczej umownie — przypada na lata 
1957 -  1970, drugi zaś, mający swój status quo mniej więcej w poło
wie lat dziewięćdziesiątych, trwa -  choć z różnym natężeniem -  do 
chwili obecnej. Tym, co wyróżnia i charakteryzuje ów pierwszy pe
riod, to mało sprecyzowane próby ciągłych poszukiwań, żeby nie po
wiedzieć -  nieustannego, bez wyraźnej koncepcji, budowania od nowa 
przy jednoczesnych tendencjach sformalizowania tego ruchu i nadania 
mu personalnych i programowych struktur. Najlepiej taką atmosferę 
oddaje kronikarski zapis pierwocin konstytuowania się tego, co na
zwano później Kołem Młodzieży Katolickiej: „Dnia 21 lutego 1957 r. 
o godz. 7.30 wieczorem w sali parafialnej odbyło się zebranie mło
dzieży parafialnej. Na zebranie organizacyjne przybyła nawet spora 
liczba młodych ludzi. Wszyscy byli żywo zainteresowani sprawą or
ganizacji młodzieżowej, gdyż brak takiej odczuwali na tutejszym te
renie.

Tab. 10 Zarząd Kola Młodzieży Katolickiej
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1957 J. Bentkowski T. Kolberg P. Mis W. Oko P. Sierechoń, 
E. Stemler,
J. Traczewski, 
W. Kandulska, 
T. Lukaniec, 
M. Lukaniec

1962 D. Zembala J. Reder K. Brylińska M. Ciućka J. Hendzel,
Z. Stanowski, 
M. Turek,
R. Kaczmarek

1963 A. Słaboń J. Reder J. Bartoch S. Wróbel -

Źródło: „Życie Katolickie” 2(1957) nr 12 -  8(1963) nr 18.
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Po pierwszym zebraniu odbyło się jeszcze kilka następnych zebrań 
zarządu i członków, aby ściślej nakreślić drogę działania”193.

Jakkolwiek przełom lutego i marca 1957 r. należy uważać za ofi
cjalne powstanie Koła Młodzieży Katolickiej przy parafii Matki Bo
skiej Częstochowskiej, płaszczyzny działania rodziły się stopniowo, 
w miarę odkrywania nowych potrzeb i możliwości. Te zaś dyskuto
wano i szeroko omawiano na cotygodniowych spotkaniach194, wzbo
gacając je sukcesywnie o nowe elementy. Dość dodać w tym miejscu, 
iż od samego początku organizująca się młodzież stawiała na trzy 
zasadnicze fundamenty z kręgu swoich zainteresowań, tjpogłębienie 
wiary i wiedzy religijnej, aktywność kulturalno-społeczną oraz krze
wienie polskich tradycji i narodowych wartości195. Taki wachlarz 
przedsięwzięć, modyfikowany z czasem w ramach tej troistej typolo
gii, wymagał odpowiedniej organizacji i procedur formalnych, będą
cych w pierwszym rzędzie obowiązkiem członków ścisłego zarządu. 
Tworzyli go zrazu: Józef Bentkowski (prezes), Tadeusz Kolberg 
(wiceprezes), Paweł Mis (sekretarz), Władysława Oko (skarbnik), 
Paweł Sierechoń, E. Stemler, Jan Traczewski i W. Kandulska (komitet 
imprezowy), Teodor i Mikołaj Łukawcowie (bibliotekarze) oraz 
ks. P. Sanczenko (moderator)196. To właśnie oni przede wszystkim 
organizowali plan zajęć i różnorodnych działań od modlitwy, skupie
nia i akcji o charakterze typowo religijno-duszpastersko-formacyjnym 
poczynając, przez szerzenie oświaty i czytelnictwa polskiego, a na 
grach sportowych (grupa ping-pongowa, siatkówka itp.) i zabawach 
towarzyskich kończąc197. A choć z czasem dochodziły nowe inicjaty
wy, jak: seria wykładów prof. Ignacego Człowiekowskiego z Windsor 
w 1962 r. na temat historii i geografii Polski198 czy opieka nad dziećmi 
(baby sitting) w 1963 r.199, generalnie priorytety programowe leżały

193 „Życie Katolickie” 2(1957) nr 12.
194 Według fragmentarycznych danych można wnosić, iż przez pierwsze dwa lata 
funkcjonowania Koła Młodzieży Katolickiej zebrania odbywały się systematycznie. 
Zob. „Życie Katolickie” 2(1957) nr 19, nr 25, nr 38, nr 40, nr 44; 3(1958) nr 14, 
nr 20; 4(1959) nr 15, nr 23; Relacja Barbary i Antoniego Słaboniów, London 20 
listopada 2002 r. (w zbiorach autora), s. 2.
195 Tamże.
196 „Życie Katolickie” 2(1957) nr 12.
197 Tamże, 4(1959) nr 15, nr 23.
198 Tamże, 7(1962) nr 47- nr 50.
199 Tamże, 8(1963) nr 10.
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w gestii zmieniającego się co dwa lata zarządu i odpowiedzi na zapo
trzebowania czasu. Niestety, dość dobrze rozwijająca się grupa, licząca 
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych około 40 młodych 
ludzi, zaczęła pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku -  już 
to z racji odchodzenia starszych, już to z powodu nowych możliwości 
działania w środowisku polonijnym -  stopniowo wytracać swój impet 
organizacyjny. Owszem, przez cały czas próbowano łączyć płaszczy
znę programowych działań z przedsięwzięciami praktyczno- 
parafialnymi (lektorzy, ministranci, członkowie chóru, udział w miste
riach liturgiczno-obrzędowych), niemniej już w latach siedemdziesią
tych, gdy na dotychczasowe pole aktywności Koła Młodzieży Kato
lickiej weszły nowe formacje, to pierwsze stopniowo ginęło w krajo
brazie życia parafialnego200. Pojawiały się co prawda od czasu do 
czasu inicjatywy ponownego zorganizowania młodzieży szkół śred
nich, lecz zawsze miały one charakter doraźny, a struktury -  jeśli nawet 
powstały -  miały typowo efemeryczną postać. Tak bowiem należy m. 
m. oceniać tzw. grupę dyskusyjną Youth Corps201 czy zamiar utworze
nia Parafialnej Rady Młodzieży Szkolnej w 1970 r.202

Dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych, dzięki śmiałym i kon
cepcyjnym posunięciom młodych wikariuszy michalickich, udało się na 
nowo zorganizować -  już nie tak liczną wprawdzie -  młodzież parafii 
Matki Boskiej Częstochowskiej w London. Zapoczątkowało to drugi 
okres w ruchu młodzieżowym polonijnej wspólnoty religijnej, który -  
w odróżnieniu od pierwszego -  odznacza się wyraźnym profilem inte- 
lektualno-elitamym, o zdecydowanych znamionach koncepcyjno- 
systemowych.

Zaczęło się wszystko w 1993 r. z inspiracji ks. Józefa Dąbrow
skiego (juniora) i ks. Jana Pochwały przy zdecydowanym poparciu 
ówczesnego proboszcza ks. Adama Gabriela. Z początkowych, spora
dycznych i dość luźnych spotkań, w których uczestniczyło ok. 20 
młodych parafian, narodziły się wnet regularne, cotygodniowe zebra
nia wyjątkowo jednorodnej grupy, odpowiednio profilowane od strony

200 Relacja Barbary i Antoniego Słaboniów.. s. 2.
201 Działała ona krótko w 1968 r. pod auspicjami Franciszka Sulatyckiego, nauczyciela 
Catholic Central High School, oraz dwóch kleryków z Seminarium św. Piotra -  Aleksan
dra Bednarczyka i Seweryna Samulskiego. Zob.,Życie Katolickie” 13(1968) nr 42.
202 Była to inicjatywa ks. F. Pluty i ks. J. Wąsika. Zob. tamże, 15(1970) nr 40.
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zakresu przedsięwzięć i tematyki. Chodziło o to, jak napisano w jed
nej z zachęt do młodych: „by dać od siebie trochę pracy i wysiłku 
w poznaniu siebie, Boga, Pisma Świętego, Kościoła, a także doświad
czyć wiele radości i humoru”203. Ów program, daleki od aksjomatycz- 
nych ustaleń i reguł, realizowano na różny sposób w zależności od 
koncepcji i pomysłu moderatora, tj. każdorazowego wikariusza, na
stawienia młodzieży oraz okoliczności zewnętrznych, wymagających 
niekiedy takiego, a nie innego rozwiązania. Tak więc -  by pokusić się 
na pewne uporządkowanie owych spostrzeżeń -  ks. J. Pochwała, który 
zastał już odpowiednio ukonstytuowaną grupę przez ks. J. Dąbrow
skiego, postawił -  oczywiście poza nurtem refleksyjno-modlitewnym, 
obecnym na każdym etapie rozwoju, niezależnie od indywidualnych 
preferencji animatora -  na stronę intelektualnej edukacji i dokształca
nia religijnego. Bodaj najlepszym przykładem takiej optyki był cykl 
konferencji i dyskusji pod ogólnym tytułem „Poznanie romantyczne. 
Poznanie przez serce i rozum”204. Odpowiadało to szeroko widziane
mu programowi akcentowanemu przez tegoż duchownego według 
słów papieża Jana Pawła II: „Każdy musi odkryć w sobie i obronić 
własne Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypeł
nić. Jakąś słuszną sprawę, o którą me można nie walczyć. Jakiś porzą
dek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak Wester
platte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych”205.

Te same kryteria pracy z młodzieżą przyświecały także ks. Andrze
jowi Kowalczykowi w latach 1995-1997, który potrafił nadto zinte
grować grupę dodatkowymi inicjatywami towarzysko-rozrywkowymi 
bądź działaniami o szerszym i trwalszym oddziaływaniu. Wspaniałą 
egzemplifikacją tego ostatniego był pomysł redagowania własnego 
pisemka pod tytułem „TyJa”, stanowiącego w istocie młodzieżowy 
dodatek do „Biuletynu Parafialnego”. Czasopismo redagowane w la
tach 1996-1999 przez zmieniający się zespół: Monika Karaś, Joanna 
Dzioba, Aneta Drozd, Piotr Mastaj, Peter Warmuz, Jadwiga Karaś, 
Emilia Krzymińska, Aneta Pieciurek, omawiało -  oprócz spraw pro-

203 „Biuletyn Parafialny” 41(1996) nr 38.
204 Tamże, 39(1994) nr 47.
205 Tamże, 40(1995) nr 38; por. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia 
i homilie, Kraków 2005, s. 481 [Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do mło
dzieży zgromadzonej na Westerplatte, 12 czerwca 1987 r.].
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gramowych i organizacyjnych -  najistotniejsze problemy dotyczące 
życia młodzieży, a więc: wiary, modlitwy, przyjaźni, rodziny, miłości, 
Kościoła, papieża, rodziców, szczęścia, sensu życia. Myślą przewod
nią zaś każdego numeru był stosowny cytat, ilustrowany następnie 
i popularyzowany refleksją, przykładem, rozważaniem i innymi krót
kimi formami literackimi, przedrukami i niewielkimi tekstami orygi
nalnymi. Pośród kilkunastu takich cytatów, odpowiadających zawar
tości kolejnego numeru „TyJa”, warto wskazać na niektóre: „The poor 
stretch out their hands to us, but it is God who receives what we give 
them”206, „Uważaj jak żyjesz, bo może jesteś jedyną ewangelią, którą 
czytają ludzie”207, „Trzeba lat, aby znaleźć przyjaciela, ale wystarczy 
godzina, aby go stracić”208, „Postanów zrobić codziennie coś, czego 
nie lubisz. Jest to złota reguła wyrobienia w sobie zwyczaju wykony
wania swych obowiązków bezboleśnie”209, „Radości życia rodzinnego 
są najpiękniejsze na świecie a radość, jakiej rodzice doświadczają na 
widok swych dzieci, jest najświętsza”210.

Od strony spektakularnych przeżyć i zewnętrznej aktywności grupa 
młodzieżowa -  bo właśnie tak ją  zwano od lat dziewięćdziesiątych, 
zważywszy na brak jakichkolwiek struktur organizacyjnych -  z pew
nością przeżywała swój złoty okres w latach opiekuństwa ks. A. Ko
walczyka. Jego następca ks. Stanisław Smoroń, choć świadomie kon
tynuował ów nurt, postawił bardziej akcent na sferę duchowo- 
kształceniową oraz większego służenia społeczności parafialnej. Stąd 
od 1997 r. lima realizacji młodzieżowego programu przebiegała nie 
tylko według tenoru ogłoszenia: „Jeśli jesteś młody, albo myślisz, że 
jesteś młody, pełen optymizmu i radości i chcesz ubogacić swoją oso
bowością drugich i sam być ubogacony, przyjdź na spotkanie grupy 
młodzieżowej. Wspólna modlitwa, dyskusje na ciekawe tematy, roz
rywka w formie dobrego filmu czy gry w bowling lub siatkówkę oraz 
inne atrakcje...”211. Pozwalano bowiem młodym wykazać się w pro
wadzeniu rozważań drogi krzyżowej212 i modlitwy różańcowej pod

206 „TyJa” nr 1 [„Biuletyn Parafialny” 41(1996) nr 10].
207 „TyJa” nr 4 [„Biuletyn Parafialny” 41(1996) nr 26].
208 „TyJa” nr 6 [„Biuletyn Parafialny” 41(1996) nr 42].
209 „TyJa” nr 7 [„Biuletyn Parafialny” 41(1996) nr 51].
210 „TyJa” nr 13 [„Biuletyn Parafialny” 44(1999) nr 19].
211 „Biuletyn Parafialny” 42(1997) nr 48.
212 Tamże, 44(1999) nr 10.
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czas nabożeństw październikowych213, organizowaniu i prowadzeniu 
adoracji przy grobie Pańskim, przygotowaniu spotkań towarzyskich214 
oraz prowadzeniu zabaw i gier dla dzieci podczas dorocznego pikniku 
parafialnego w Nilestown2L\  Idzie więc w tym programie pracy -  co 
stało się szczególnie bliskie także ks. Wacławowi Chudemu -  o to, by 
dobrze rozglądać się i zauważyć Boga w otaczającym świecie i lu
dziach, a następnie potraktować Go bardzo poważnie216.

O ile -  jak wynika z powyższego -  młodzież parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej dość szybko zorganizowała się według przejrzystych 
kryteriów religijno-społecznych, o tyle dzieci były w nieco gorszej sy
tuacji. A choć prawdą jest, że z pomocą przychodziła im Szkoła Polska 
i inne grupy liturgiczno-funkcyjne, nie czyniły wszak one zadość po
trzebom najmłodszych parafian, oczekujących raczej i wymagających 
długofalowej opieki i kierownictwa wiodącego do pełnego upodmioto
wienia tej populacji. Dopiero -  podobnie jak na wielu innych płaszczy
znach -  przybycie do London sióstr urszulanek zmieniło ów stan rze
czy. Właśnie córki św. Urszuli Ledóchowskiej, mając w swym chary
zmacie zgromadzeniowym pracę opiekuńczo-wychowawczą, z należy
tym poświęceniem i entuzjazmem przystąpiły do pracy wśród dzieci. 
Już w marcu 1976 r., a więc w kilka miesięcy po osiedleniu się 
wontaryjskim mieście nad Tamizą, siostry Kinga i Urszula zaczęły 
organizować tu Krucjatę Eucharystyczną, bądź co bądź bardzo bliską 
Urszulankom Serca Jezusa Konającego. Założyła ją  przecież w Polsce 
w 1925 r. Urszula Ledóchowska, przełożona sióstr urszulanek w Pnie
wach, według pierwowzoru francuskiego217. Odwołując się zatem do

213 Tamże, 45(2000) nr 42.
2,4 Tamże, 45(2000) nr 39.
215 Tamże, 43(1998) nr 26.
216 Por. „Biuletyn Parafialny” 45(2000) nr 39.
217 We Francji założył ją  jezuita o. Albert Bessie jako odpowiedź na uchwały Mię
dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się w lipcu 1914 r. w Lour
des. Dzięki poparciu Stolicy Apostolskiej organizacja ta bardzo szybko rozprzestrze
niła się w Europie, obu Amerykach, Azji i Afryce. Oficjalnie zatwierdzona przez 
papieża Benedykta XV w 1921 r., a następnie zreorganizowana przez Piusa XI 
w 1932 r., cieszyła się wielką popularnością w świecie i w Polsce, skupiając 
w przededniu II wojny światowej w swych szeregach ponad 3 min dzieci. Zob. 
J. B o k, Przewodnik Krucjaty Eucharystycznej czyli Rycerstwa Jezusowego, Kraków 
1939, s. 3-6; Ustawy Krucjaty Eucharystycznej czyli Rycerstwa Jezusowego młodzieży 
szkolnej, Kraków 1936, s. 10-13; W. M y s ł e k, Kościół katolicki w Polsce w latach
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tych chwalebnych wzorców i doświadczeń, londońskie urszulanki na 
początku marca 1976 r. wystąpiły do społeczności parafialnej z ape- 
lem-odezwą, adresowaną jednak głównie do dzieci. Czytamy w niej 
m.in.: „W okresie powojennym praca i działalność krucjaty jako orga
nizacji została przerwana, ale przetrwał i żyje jej duch wcielony w ży
cie wszędzie tam, gdzie skupiają się dzieci na katechizację. W Kana
dzie w pełni korzystamy i cieszyć się możemy wolnością religijną, 
więc chciałoby się powtórzyć za matką Urszulą Ledóchowską: «Cze
mu me trwać na gruncie wszechświatowego katolicyzmu, czemu dzie
ci nasze trzymać daleko od tego cudownego ruchu eucharystycznego 
w świecie dziecięcym po całej kuli ziemskiej...» i rozpocząć w naszej 
parafii pracę z dziećmi w tej właśnie organizacji”218. W odpowiedzi na 
te słowa zachęty 5 marca 1976 r. odbyło się pierwsze, organizacyjne 
spotkanie oraz zapisy do parafialnej Krucjaty Eucharystycznej. Pier
wotną grupę tworzyło wówczas pięć dziewczynek: Anna Nowak, 
Krystyna Paczkowska, Maria i Teresa Przytulskie oraz Małgorzata 
Sobol, ale już podczas pierwszego, oficjalnego przyjęcia dzieci do 
organizacji z okazji święta Chrystusa Króla (20 listopada 1976 r.) było 
ich jedenaście, a tendencje do szybkiego rozwoju personalnego bardzo 
widoczne219.

Zaiste, umiejętne i niezwykle serdeczne kierownictwo sióstr oraz 
powszechne zainteresowanie nową formacją w parafii spowodowały, 
że Krucjata Eucharystyczna rychło znalazła swoje miejsce w topogra
fii stowarzyszeniowej polonijnej wspólnoty w London, określając 
bardzo czytelne ramy swego programu. W wielkim uproszczeniu -  
przy założeniu oczywistych modyfikacji i rozbudowanych niuansów 
tematycznych -  tworzą go: długofalowa i ściśle określona formacja 
religijno-duchowa, działania edukacyjno-kształceniowe obliczone 
także na kształtowanie prawdziwych wartości koleżeńskich, wprowa
dzanie w materię czynnego apostolstwa i pierwsze próby jego realiza
cji z myślą o odpowiedzialności za Kościół lokalny i powszechny, 
a także uczestnictwo w pielgrzymkach i zaangażowanie w organizację

1918-1939. Zarys historyczny, Warszawa 1966, s. 484-500; W. G u z e w i c z, Kru
cjata Eucharystyczna w międzywojennej diecezji łomżyńskiej, „Studia Teologiczne. 
Białystok-Drohiczyn-Łomża” 22(2004), s. 357-369.
2,8 APOLC, Krucjata Eucharystyczna, Odezwa z marca 1976 r., b. sygn.
219 Pamiętnik 25-lecia parafii..., s. 93.
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obchodów świąt kościelnych, kształtujących tożsamość odpowiedzial
nego chrześcijanina katolika. Czynią temu zadość regularne, cotygo
dniowe spotkania w grupach, które -  w zależności od liczby dziew
czynek -  są dwie lub trzy, z podziałem na przedziały wiekowe: I-V 
klasy, klasy VI -  IX, od klasy X220. To właśnie w ramach tych spotkań 
na drodze modlitwy, rozmowy, lektury, zabawy dokonuje się wtajem
niczenie członków w arkana odpowiednio uświadomionego życia 
eucharystycznego i w ogóle religijnego według czterech podstawo
wych zasad: „1) Czytaj ewangelię, 2) żyj mszą św., 3) kochaj bliźnich, 
4) bądź trzynastym apostołem”221. Komplementarnym zaś dopełnie
niem tej drogi, a zarazem sakramentalnym wzmocnieniem i wejściem 
w orbitę nadprzyrodzonego oddziaływania jest wspólny udział w pier- 
wszopiątkowej mszy św., poprzedzony przystąpieniem do spowiedzi 
świętej. Trzeba od razu dodać, że w tych mszach dziewczynki biorą 
czynny udział, czytając wówczas lekcję, modlitwę powszechną, two
rząc całą oprawę muzyczno-wokalną. Zresztą ta forma zaangażowania 
liturgicznego -  aczkolwiek bardzo regularna i pierwszoplanowa -  nie 
wyczerpuje bynajmniej czynnej obecności Krucjaty Eucharystycznej 
w życiu pastoralnym parafii. Dziewczynki z tej formacji bowiem po
magają w przygotowaniu świąt kościelnych, głównie tych związanych 
z Eucharystią, urozmaicają liturgię mszalną i spotkania paraliturgiczne 
śpiewami kolęd i innych pieśni, regularnie uczestniczą w mszach 
i modlitwach w intencji Ojca Świętego, a przede wszystkim z wielkim 
zaangażowaniem przygotowują doroczne msze w patronalne święto 
Chrystusa Króla, podczas których następuje obrzęd zwyczajowego 
przyjmowania w szeregi Krucjaty Eucharystycznej222 *.

Praktycznym dopełnieniem pobieżnie scharakteryzowanej akcji 
formacyjno-edukacyjnej londońskiej Krucjaty Eucharystycznej jest jej 
poważne i odpowiednio zorganizowane zaangażowanie w pomoc mi
sjom i przygotowanie dorocznych jasełek, które cieszą się olbrzymią 
popularnością wśród polskiej wspólnoty w London. W przypadku

220 „Życie Katolickie” 22(1977) nr 38; 24(1979) nr 37; 25(1980) nr 38; 26(1981) 
nr 38; 27(1982) nr 39; 28(1983) nr 39; 29(1984) nr 41; 30(1985) nr 37; 32(1987) 
nr 46; „Biuletyn Parafialny” 42(1997) nr 38; 45(2000) nr 47; 46(2001) nr 47.
221 APOLC, Krucjata Eucharystyczna, Z Jezusem Eucharystycznym przemierzamy 
nasze życie. Dzień wspólnoty Ruchu Eucharystycznego 1987 -  program uroczystości.
222 Zob. przyp. 220; Relacja s. Kingi i s. Urszuli z 13 października 2005 r. (w zbiorach
autora).
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misji Krucjata -  jak napisano w jednym z okolicznościowych druków 
-  „włącza się we wspólną modlitwę w intencji misjonarzy, ich pracy 
i środowisk, w których pracują. Na wielu spotkaniach zaznajamiamy 
się z problemami misji i ważnością stawania się ich pomocnikami, nie 
tylko daleko, za oceanami, ale we własnym środowisku. Modlimy się 
także w intencji osób, które już od wielu lat w różny sposób wspierają 
nasze wysiłki pomocy misjom, zarówno finansowo, jak i moralnie. 
Dotyczy to głównie wszelkiej pomocy przy organizowaniu bazarów 
misyjnych w naszej parafii -  przed, w tracie i po: zbieranie fantów, 
pieczenie ciasta, ustawianie, sprzątanie, pomoc w kuchni, kupno bile
tów loteryjnych, losowanie, zakupy w czasie bazaru”223.

Wynika z tego ponad wszelką wątpliwość, iż zagadnienie misji jest 
nie tylko bliskie omawianej tu organizacji dziewczęcej, ale potrafi ona 
nadto skutecznie zainteresować tą problematyką i zmobilizować do 
współpracy całą społeczność parafialną. Bodaj doroczne bazary mi
syjne, odbywające się w sobotę i niedzielę Chrystusa Króla, są tego 
najlepszym przykładem. Loterie, zabawy, konkursy, losowania, giełda 
wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych, kawa, napoje, ciastka, lek
tura, książka o tematyce misyjnej -  to tylko cząstka bazarowych 
atrakcji, które są w stanie każdorazowo wygenerować od 1500 do 
2000 dolarów dochodu224, przeznaczonego wraz z innym składkami 
i donacjami na potrzeby misji w Ameryce Południowej, Afryce, Azji 
i Europie225.

Program modlitewny Krucjaty, pogłębianie wiadomości o Kościele 
i jego widzialnej głowie zrodziły chęć i potrzebę spotkania się z Oj
cem Świętym Janem Pawłem II. Choć okazji po temu było kilka, 
np. wizyta apostolska w Chicago w 1979 r., pielgrzymka Namiestnika 
Chrystusowego do Kanady w 1984 r., to najbliższe sercu i najowoc
niejsze, a przy tym wyciskające piętno na całe dalsze życie pozostały 
wszak pielgrzymki londońskiej Krucjaty do Wiecznego Miasta. 
Pierwsza miała miejsce w 1986 r., gdy 23-osobowa grupa dziewcząt 
wraz z siostrami uczestniczyła m. in. w mszy św. sprawowanej w pry
watnej kaplicy przez Ojca Świętego, a następnie spotkała się z nim

223 APOLC, Krucjata Eucharystyczna, Nasze misyjne drogi 1975-1999 [druk ulotny].
224 „Życie Katolickie” 25(1980) nr 49; 28(1983) nr 46; „Biuletyn Parafialny” 
39(1994) nr 47; 43(1998) nr 38.
225 APOLC, Krucjata Eucharystyczna, Nasze misyjne drogi..., s. 2.
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w Bibliotece Papieskiej. Dwa kolejne wyjazdy na spotkanie z Janem 
Pawłem II w Watykanie nastąpiły w 1991 i 2000 r. W 1991 r. 
16 dziewczynek z opiekunami spotkało się z nim w ogrodach waty
kańskich, a w roku jubileuszowym 21-osobowa grupa uczestniczyła 
w ceremonii Wielkiej Środy i miała potem możliwość krótkiego, in
dywidualnego spotkania się z papieżem Polakiem226.

Najmłodszą i najmniej sformalizowaną grupą formacyjno- 
modlitewną dzieci parafii Matki Boskiej Częstochowskiej jest tzw. 
Podwórkowe Koło Różańcowe, założone przez Aleksandrę Gieralt 
jesienią 2002 r. Istnieje ono i funkcjonuje dość sprawnie według mo
delu stworzonego przez Madzię Buczek, która -  mimo cierpienia, 
wielu przebytych operacji i niedomagali fizycznych -  od 1997 r. pro
wadzi szeroko znany na całym świecie dziecięcy apostolat modlitwy. 
Jako że popularyzatorem tego ruchu stało się Radio Maryja, dość 
szybko inicjatywa przyjęła się w London na kanwie spotkań tutejszej 
grypy Radia Maryja. To właśnie dzieci członków tej grupy i ich naj
bliższych znajomych w składzie: Aleksandra Gierałt, Andrzej Gierałt, 
Iwona Gierałt, Anna Toporowska, Marek Toporowski, Natalia Weiss, 
Krzysztof Weiss, Ewa Gaweł, Iwona Gaweł, Kazimierz Gaweł, Piotr 
Pytka, Wanda Pytka powołały Podwórkowe Kółko Różańcowe parafii 
Matki Boskiej Częstochowskiej, które -  wzorem podobnych227 -  co
dziennie modli się za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, za Radio 
Maryja, ojczyznę, misje, za dzieci nienarodzone, o nawrócenie 
grzeszników i w wielu innych szlachetnych intencjach podpowiada
nych przez życie i zwykłą codzienność228.

3. Oaza Rodzin
W procesie kształtowania oblicza religijnego parafialnej wspólnoty 

w London niemałe znaczenie i zasługi, zwłaszcza w ostatnim dziesię
cioleciu, ma Oaza Rodzin, czyli Kościół Domowy. Jest to ruch łączą
cy w sobie charyzmaty oazowe i ideały międzynarodowego programu 
Equipes Notre Dame ks. Caffarela z Francji, zmierzający do umocnie
nia sakramentalnego związku małżeńskiego, pogłębienia życia religij
nego rodziny i wzrostu duchowości i jedności małżeńskiej. W Polsce

226 Relacja s. Kingi i s. Urszuli..., s. 3.
227 Zob. www.madzia.aplha.pl
228 Relacja A. Gierałt ze stycznia 2003 r. (w zbiorach autora), s. 3.

http://www.madzia.aplha.pl
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-  bo stąd został on przeszczepiony do Kanady -  zrodził się on z ini
cjatywy ks. Franciszka Blachnickiego, wspieranego działaniami sio
stry ze zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa Jadwigi Siu- 
dro. Dobrze rozwijający się ruch na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku -  głównie dzięki ks. Adamowi Barczowi, swego 
czasu proboszczowi polonijnej parafii w Chatham229 - dotarł do Kana
dy, w tym także do London. Tutaj motorem tego typu formacji rodzin 
stali się Maryla i Wacław Romaniewiczowie, którzy -  choć pod ko
niec 1995 r. przeprowadzili się do Toronto -  potrafili na tyle skutecz
nie zaangażować ówczesnego wikariusza parafii Matki Boskiej Czę
stochowskiej ks. Jana Pochwalę oraz Iwonę i Stanisława Gierałtów, iż 
podjęta w 1994 r. idea zataczała coraz szersze kręgi wśród londoń- 
skich wiernych230. Lecz najistotniejszy -  wiadoma rzecz -  był sam 
początek wygenerowany postawą doświadczonych w tej materii jesz
cze z czasów polskich M. i W. Romamewiczów. A zaczęło się 
wszystko w listopadzie 1994 r. od prezentacji ruchu oraz stosownej 
zachęty-zaproszenia: „19 listopada o godz. 18.00 w sali parafialnej 
rozpoczynamy spotkania Oazy Rodzin. Zapraszamy małżeństwa 
z dziećmi. (...) Ruch Kościoła Domowego jest ruchem rodzinnym, 
pomaga rodzicom w wytworzeniu komunii między sobą. Chce pomóc 
małżonkom w wytworzeniu między nimi pogłębionej spójności du
chowej, w pogłębieniu ich miłości, tak aby wspomagając się razem, 
doszli do wytworzenia wspólnoty z Bogiem. Wówczas to zjednocze
nie między sobą i Bogiem najlepiej uzdolni ich do pracy wychowaw
czej, do wytworzenia komunii z dziećmi i z całą rodziną. Jest to ruch 
biorący pod uwagę formację duchowości małżeńskiej. Spotkania mie
sięczne obejmować będą referaty, dyskusje, modlitwę, spotkania to
warzyskie. Moderatorem będzie ks. Jan Pochwała”231.

Choć odzew ze strony młodych małżeństw -  może i z racji zawiło
ści ogłoszenia -  nie był imponujący, niemniej jeszcze w 1994 r. ukon
stytuował się pierwszy krąg Oazy Rodzin, a następnie -  wskutek co
raz szerszej promocji, wsparcia tzw. pary rejonowej z Chatham

229 Zob. J. W a 1 k u s z , Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Chatham..., s. 107-116, 
240-244.
230 Relacja Iwony i Stanisława Gierałtów, London 23 listopada 2002 r. (w zbiorach 
autora), s. 2.
231 „Biuletyn Parafialny” 39(1994) nr 46.
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(Urszula i Marek Królowie) i ks. A. Barcza232 oraz comiesięcznych 
spotkań organizowanych ze szczególnym zamiarem w sali parafialnej 
w każdy pierwszy czwartek miesiąca -  powstały kolejne, tworząc 
rychło z London znaczący ośrodek Kościoła Domowego. Jego dzia
łalność z jednej strony mieściła się w ustalonym już i powszechnie 
realizowanym programie, z drugiej zaś -  a to warto podkreślić - 
rodziła wiele nowych pomysłów przedsiębranych z coraz większym 
zrozumieniem tak w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, jak i w 
innych ośrodkach Kanady, a nawet Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Z tych pierwszych, zwyczajowo już kultywowanych w ra
mach podstawowej aktywności Oazy Rodzin należy wskazać na: co
miesięczne spotkania kręgu, uczestnictwo w rekolekcjach oraz włą
czenie się w życie duszpastersko-modlitewne parafii.

Centrum i pierwszym celem Oazy Rodzin jest budowanie i umacnia
nie duchowości małżeńskiej w oparciu o modlitwę, refleksję biblijną 
i wzajemne zaufanie. Stąd tak ważną rolę w tym procesie odgrywają 
miesięczne spotkania formacyjne kręgu programowane i organizowane 
przez animatorów. W odniesieniu do sytuacji londońskiej wypada za
znaczyć, iż przez pierwszych kilkanaście miesięcy istnienia tutaj tylko 
jednego kręgu Kościoła Domowego takie spotkania odbywały się - 
w połączeniu z mszą św. -  w pierwszy czwartek miesiąca w sali para
fialnej. Ich treścią były: śpiew, rozmowy, modlitwy i szeroko rozumia
ne działania informacyjno-propagandowe233. Z czasem zaś, gdy już ruch 
zadomowił się w parafii, licząc kilka kręgów, spotkania -  zasadniczo 
z udziałem moderatora -  odbywały się w domach poszczególnych ro
dzin według ustalonego i zaakceptowanego w 1999 r. przez s. J. Siudro 
programu. Jego schemat składa się z pięciu zasadniczych punktów: 
1) godzina towarzyska, posiłek, „dzielenie się życiem”, 2) godzina mo
dlitewna (zapalenie świecy, modlitwa, „dzielenie się Ewangelią”, dzie
siątka różańca -  każda rodzina podaje jedną intencję, dzielenie się reali
zacją zobowiązań), 3) godzina formacyjna (kolejny temat formacji),
4) sprawy organizacyjne (ustalenie daty i miejsca kolejnego spotkania, 
zbiórka pieniędzy itp.), 5) krótka modlitwa, Magnificat, błogosławień
stwo księdza i zgaszenie świecy234. Wypracowany według takich ele-

232 Tamże, nr 45.
233 Tamże, 40(1995) nr 14; 41(1996) nr 45; Relacja Iwony i Stanisława Gierałtów.. s. 1-2.
234 APOLC, Domowy Kościół, Przebieg spotkania kręgu, b. sygn.
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mentów składowych model każdego spotkania, trwającego ok. 3 go
dzin, jest przestrzegany po dzień dzisiejszy, z każdorazową wszak 
zmianą rodzmy-gospodarza w ramach jednego kręgu.

Drugim stałym elementem w programie formacyjnym Oazy Rodzin 
są tzw. rekolekcje ewangelizacyjne różnych stopni i różnego profilu, 
które odbywają się z reguły cztery razy do roku w miesiącach najdo
godniejszych dla uczestników, choć -  zdobywając się na określenie 
jakiejś prawidłowości w tym względzie -  najczęściej w dotychczaso
wej historii był to maj, miesiące wakacyjne, grudzień i styczeń. Trzy- 
czterodniowe skupienia organizowane w Melrose, Mississauga i Ot
tawie, a także dodatkowe dni skupienia są pomyślane już to jako nie
odzowny program formacyjny, już to jako wzajemna integracja i za
poznanie się rodzin Kościoła Domowego z całej Kanady. A ten liczy 
sześć rejonów, tj. London-Chatham, Windsor, Kitchener-Guelph, 
Mississauga, Scarborouhg i Ottawa, przy czym na czele każdego 
z nich stoi tzw. para rejonowa, podlegająca parze krajowej. Warto 
w tym miejscu nieco poszerzyć informacje na temat owych struktur, 
ponieważ na każdym szczeblu londońska parafia ma swoich przed
stawicieli. Dnia 29 września 2001 r. Iwona i Stanisław Gierałtowie 
zostali wybrani (na okres trzech lat) na parę krajową, odpowiedzialną 
za ruch Kościoła Domowego w Kanadzie. Do jej zadań statutowych 
należą: koordynacja ruchu w Kraju Klonowego Liścia i łączność z ru
chem w Polsce, opieka nad działaniami w poszczególnych kręgach, 
spotkania (minimum jedno w roku) z animatorami rejonowymi, kon
takt z moderatorem krajowym (jest nim ks. Edwin Łapiński), dążenie 
do zalegalizowania Oazy Rodzin na terenie poszczególnych diecezji 
oraz wyznaczanie odpowiedniego kierunku rozwoju organizacji235.

Również para rejonowa, wybrana we wrześniu 2001 r., przynależy 
do londońskiego ruchu Kościoła Domowego. Stanowią ją  Urszula 
i Jan Toporowscy, którzy mają te same obowiązki co para krajowa, 
lecz tym razem w odniesieniu do rejonu236. A choć tego typu zaanga
żowanie w znaczeniu ogólniejszym mocno absorbuje londońskie ro
dziny, me brak ich bynajmniej w życiu religijnym parafii. Abstrahując 
od bardzo spektakularnego apostołowania przykładem w najbliższym 
środowisku, Oaza Rodzin poprzez bliską współpracę owocnie wspo-

235 Relacja Iwony i Stanisława Gierałtów.. s. 1; „Biuletyn Parafialny” 46(2001) nr 38.
236 Tamże.
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maga siostry urszulanki w ich akcjach formacyjno-wychowawczych, 
wikariusza w pracy z ministrantami, a także włącza się aktywnie w or
ganizację nabożeństw i spotkań paraliturgicznych, takich jak droga 
krzyżowa237, integracyjno-towarzyskie spotkania przy ognisku dla 
służb liturgicznych238, a przede wszystkim szeroko promuje idee i za
łożenia programowe Kościoła Domowego. To ostatnie, niezależnie od 
różnych form obecności we własnej wspólnocie, dokonywało się 
przez ponad trzy lata za pomocą specjalnego pisemka okolicznościo
wego pt. „Oaza Rodzin-Kościół Domowy”, będącego w istocie mie
sięcznym dodatkiem do „Biuletynu Parafialnego”. Redagowali go 
w latach 1996-1998 członkowie formacji, zamieszczając w dwustroni- 
cowym wydawnictwie teksty biblijne, fragmenty nauczania Jana Paw
ła II, przedruki krótkich opowiadań, refleksje, a wszystko to odnoszą
ce się do wychowania w rodzinie i przez rodzinę na gruncie należycie 
uświadomionych wartości chrześcijańskich. Ponadto, co wydaje się 
zupełnie oczywiste, w pisemku me zabrakło informacji na temat ruchu 
Kościoła Domowego, a więc ogłoszeń porządkowych, krótkich szki
ców historycznych Oazy Rodzin w Kanadzie i w Polsce, wszelkiego 
rodzaju kronik ze zjazdów i rekolekcji, podejmowanych działań oraz 
oryginalnych świadectw239.

Swego rodzaju priorytetem działania londońskiej -  podobnie jak 
i całego ruchu -  Oazy Rodzin jest walka w obronie życia. Stojąc na 
gruncie nauki Kościoła katolickiego, iż życie jest największym da
rem Boga i najwyższą wartością, daje temu praktyczny wyraz nie 
tylko codzienną postawą, przekonaniem i modlitwą, lecz od czasu do 
czasu włącza się w nurt przedsięwzięć o wymiarze ogólnospołecz
nym, zachęcając tym samym innych do wsparcia i jasnego określe
nia swego stanowiska. Tak m. in. należy oceniać czynne włączenie 
się w marsze, demonstracje i spektakularne zebrania organizowane 
każdego roku przeciw aborcji240. Z pewnością ma to swoje reperku
sje o szerszym oddziaływaniu, ale wynik takich akcji -  choć po
trzebny - je s t  z gruntu tylko widowiskowy, aczkolwiek potwierdza

237 „Biuletyn Parafialny” 40(1995) nr 13; „Oaza Rodzin-Kościół Domowy”, 
nr z lutego 1997 r. [dodatek do „Biuletynu Parafialnego” 42(1997) nr 7].
238 „Biuletyn Parafialny” 45(2000) nr 38.
239 Zob. „Oaza Rodzin-Kościół Domowy”, nr z maja 1996 -  nr z czerwca 1998 
[„Biuletyn Parafialny” 41(1996) nr 19 -  43(1998) nr 24].
240 „Biuletyn Parafialny” 45(2000) nr 46.
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jący publiczny krzyk środowisk kościelnych w zlaicyzowanym i na
zbyt liberalnym świecie. Mając tego świadomość, Kościół Domowy 
przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej sprawę obrony nienaro
dzonych potraktował z jednej strony bardzo odpowiedzialnie, z dru
giej zaś podjął permanentne działania i nieustanne wychowywanie 
do cywilizacji życia i miłości.

W tym celu Oaza Rodzin w London włączyła się w 1997 r. do 
tzw. duchowej adopcji. Sama idea zrodziła się w Anglii i Francji, 
a do Polski została przeszczepiona przez paulinów z Warszawy w 
1987 r., a następnie przeniesiona do Częstochowy, gdzie na Jasnej 
Górze istnieje Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji. Duchowa ad
opcja -  tak bardzo popularna w polonijnym ruchu Kościoła Domo
wego -  różni się od istniejącej od lat Krucjaty Modlitwy w Obronie 
Poczętych Dzieci. O ile bowiem Krucjata obejmuje modlitwą 
wszystkie dzieci, którym grozi śmierć w łonach matek, o tyle du
chowa adopcja jest przyjęciem w modlitewną opiekę jednego dziec
ka, zagrożonego aborcją. Choć dziecko takie jest nieznane, wiado
mo, że ono gdzieś jest241. Warunkiem duchowej adopcji jest zobo
wiązanie się konkretnej osoby do modlitwy przez dziewięć miesięcy 
(po każdorazowym przyjęciu Komunii św. wzbudzenie intencji mo
dlitewnej w intencji dziecka i jego rodziców) z codziennym odma
wianiem dziesiątki różańca oraz następującej modlitwy: „Panie Jezu, 
za wstawiennictwem Twojej Matki, która urodziła Cię z miłością, 
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który 
opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego niena
rodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem (am), a które znaj
duje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę Cię, daj rodzicom 
miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty 
sam mu przeznaczyłeś”242. Ponadto zachęca się adoptujących do 
podejmowania dodatkowych modlitw, wyrzeczeń oraz wykonywania 
dobrych uczynków w intencji adoptowanego dziecka243.

241 O adopcji duchowej, „Oaza Rodzin-Kościół Domowy” nr ze stycznia 1997 r. -  
nr z lutego 1997 r. [„Biuletyn Parafialny” 42(1997) nr 2 -  nr 7]; „Biuletyn Parafialny” 
45(2000) nr 46.
242 „Oaza Rodzin-Kościół Domowy”, nr z lutego 1997 r. [„Biuletyn Parafialny” 
42(1997) nr 7].
243 Tamże.
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Mimo iż trudno szacować rozmiary duchowej adopcji i wskazy
wać konkretne osoby zaangażowane w ów ruch spośród parafian 
Matki Boskiej Częstochowskiej, niemniej przez analogię do aktyw
ności miejscowego Kościoła Domowego można wnosić o jego po
nadprzeciętnej popularności. A choć dokładne dane w tej materii są 
ani możliwe, ani konieczne, najważniejszy wszak jest klimat i samo 
działanie nastawione na obronę życia i tradycyjnych wartości rozwo
ju i kształtowania rodziny. Że właśnie taka atmosfera panuje w lon- 
dońskiej Oazie Rodzin, a przez nią w całej parafii, najlepiej przeko
nują inne inicjatywy z kategorii dążeń do moralnej, religijnej i sa
kramentalnej odnowy rodziny. Na pierwszym miejscu należy tu za
szeregować peregrynację ikony Świętej Rodziny. Obraz o bogatej 
historii244 i ujmującej symbolice245, przybył z parafii Matki Bożej 
Królowej Polski ze Scarborough na początku 2002 r., aby rozpoczął 
on szlak nawiedzenia rodzin z Kościoła Domowego w London. Przy
jętym zwyczajem każdorazowe nawiedzenie rodziny rozpoczynało 
się w poniedziałki wspólną mszą w miejscowej świątyni, a następnie 
ikona -  skupiająca rodzinę na specjalnych modłach, rozważaniach, 
pieśniach i medytacjach -  przebywała w konkretnym domu przez 
cały tydzień, by w kolejny poniedziałek powędrować do kościoła, 
a stąd do następnej rodziny246.

244 Na początku lat dziewięćdziesiątych przedstawiciele ruchu Domowego Kościoła 
uczestniczyli w ogólnoświatowym spotkaniu ruchu Equipe Notre Dame. Otrzymali 
oni wówczas w darze dla Oazy Rodzin ikonę Świętej Rodziny namalowaną w Jerozo
limie. Od tego momentu ikona stała się symbolem wpisanym w duchową rzeczywi
stość rodzin tworzących międzynarodową wspólnotę ruchu Domowego Kościoła. 
Zob. Pamiątka nawiedzenia Ikony Świętej Rodziny [broszura programowo- 
propagandowa, bmrw], s. 14 (w zbiorach autora).
245 W specjalnych materiałach następująco opisano symbolikę obrazu: „Ikona przed
stawia Świętą Rodzinę -  Kościół Domowy. Ukazuje komunię (zjednoczenie) świę
tych osób Jezusa, Maryi i Józefa. Równocześnie jest ona odbiciem życia i symbolem 
jedności i miłości małżeństw i rodzin wpatrujących się i podążających za wzorem 
Najświętszej Rodziny. Zwróćmy uwagę na św. Józefa przygarniającego Maryję. 
Podanymi sobie rękoma oboje trzymają i obejmują Chrystusa. Chrystus lewą rękę 
łączy z ich rękoma, prawą zaś, podniesioną do błogosławieństwa wskazuje na Maryję. 
Te trzy złączone dłonie wyrażają jedność Chrystusa z parą małżeńską złączoną sa
kramentalnym węzłem jedności i miłości małżeńskiej ale również i to, że każde z nich 
z osobna i oboje razem powinni trzymać się Chrystusa, «pow inni być zjednoczeni 
z Chrystusem »” Zob. Pamiątka nawiedzenia Ikony..., s. 1-2.
246 Relacja Iwony i Stanisława Gierałtów..., s. 2, a także dane z autopsji.
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Tab. 11 Oaza Rodzin w London

R O K I K R Ą G 11 K R Ą G III K R Ą G IV K R Ą G

1994 Maryla i Wacław 
Roman iewiczowie, 
Beata i Zenon 
Olejarczykowie, 
Elżbieta i Euge
niusz Truszkow
scy, Grażyna i 
Stanisław Rutko- 
wie, Iwona i Stani
sław Gierałtowie, 
Halina i Andrzej 
Władymirukowie

1995 bez zmian Anna i Jan Soko
łowie, Teresa i 
Antoni Weisso
wie, Małgorzata 
i Andrzej Jezier
scy, Hanna i Zbi
gniew Krzemiń
scy

1996 G. i S. Rutkowie, 
B. i Z. Olejarczy
kowie, E. i E. 
Truszkowscy,
H. i A. Władymi
rukowie

bez zmian I. i S. Gierałto
wie, Elżbieta i 
Piotr Gaździńscy, 
Halina i Adam 
Kapuścińscy, 
Teresa i Bogdan 
Kaczmarkowie, 
Mira i Marian 
Jurasowie

Iwona i Ka
zimierz Gaw
łowie, Barba
ra Zenon 
Dawidowscy, 
Lila i Bogdan 
Rowińscy, 
Beata i Marek 
Radaczowie

2002 E. i P. Gaździńscy, 
H. i A. Kapuśęiń- 
scy, T. i B. Kacz
markowie, M. i M. 
Jurasowie

T. i A. Weisso
wie, G. i S. Rut
kowie, I. i K. Ga
włowie, Edyta 
i Ryszard Witul- 
scy

Marianna i Cze
sław Niewdano- 
wie, Urszula i Jan 
Toporowscy, 
Aneta i Arek 
Szwejowie, Jani
na i Kazimierz 
Chełstowscy, 
Ewa i Roman 
Woźniakowie, I. 
i S. Gierałtowie

Źródło: APOLC, Domowy Kościół-London, Spis, b. sygn.
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Jest zjawiskiem charakterystycznym, dobrze ilustrującym oddzia
ływanie Kościoła Domowego w London, że obraz nawiedził tutaj 
52 rodziny, w tym 15 rodzin z trzech aktualnie istniejących kręgów 
Oazy Rodzin, co znaczy, że dzięki apostolstwu tej organizacji aż 
37 rodzin spoza ruchu włączyło się w nurt modlitw wiodących do 
duchowego odrodzenia ognisk domowych. Gdy zatem 29 grudnia 
2002 r. przyszło oficjalnie żegnać ikonę Świętej Rodziny przed jej 
przekazaniem do Chatham, parafia czyniła to w klimacie autentycznej 
odnowy, a miejscowy ruch Kościoła Domowego miał powody do 
osobistej satysfakcji z racji dobrze spełnionej misji247.

Z pewnością powodzenie akcji związanej z peregrynacją ikony 
Świętej Rodziny i dość szerokie ożywienie relacji rodzinnych przez 
wspólną modlitwę skłoniło w 2003 r. londońską Oazę Rodzin do ko
lejnego przedsięwzięcia o podobnym wymiarze tzn. intronizacji Pisma 
Świętego w rodzinie. O ile we wcześniej omówionej inicjatywie cho
dziło o odwołanie się w codzienności do wzorca i stylu życia Naj
świętszej Rodźmy z Nazaretu, o tyle w nowej propozycji uświęcenia 
dróg i zamiarów każdej chrześcijańskiej rodziny chodzi o wsłuchanie 
się w słowo Boże, odpowiedni do niego stosunek i kierowanie się nim 
w indywidualnym życiu. Stąd propagowana intronizacja jest formą 
nabożeństwa rodzinnego, składającego się z uroczystej lektury Biblii, 
specjalnych modlitw, a przede wszystkim szczególnego uczczenia 
Pisma Świętego. To ostatnie, stanowiące centrum proponowanego 
wydarzenia, obejmuje odczytanie zasad odnoszenia się do Świętej 
Księgi oraz jej ucałowanie przez członków rodziny. Zasady owe 
brzmią następująco: „Wierzę, że Biblia zawiera słowo Boże, a więc 
jest Świętą Księgą. Obiecuję:

-  Czytać słowo Boże, rozważać je i starać się według niego żyć.
-  Okazywać szacunek księdze Pisma Świętego przez umieszczenie 

jej na wyróżnionym miejscu, ucałowanie, troskę o to, aby na niej nie 
kłaść żadnych przedmiotów ani książek oraz przez inne znaki czci.

-  Pomagać innym w czytaniu słowa Bożego i wprowadzać je 
w czyn. Na znak przyjęcia tego zobowiązania niech każdy weźmie 
naszą rodzinną księgę Pisma Świętego i ucałuje ją”248 *.

247 „Biuletyn Parafialny” 47(2002) nr 52.
248 APOLC, Oaza Rodzin. Intronizacja Pisma Świętego w rodzinie -  druk ulotny, s. 6;
Relacja Iwony i Stanisława Gierałtów..., s. 2.
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Po tych słowach -  jak przewiduje sugerowany ceremoniał -  oj
ciec rodziny całuje Pismo Święte, podaje je następnie domowni
kom, by po tym obrzędzie zakończyć całe nabożeństwo wspólnymi 
modlitwami249.

Jasno więc wynika z powyższego, iż Oaza Rodzin -  Kościół Domo
wy nie zamyka się tylko w przestrzeni własnej formacji i uświęcenia 
najbliższych, lecz -  na rożne sposoby i z niemałym zaangażowaniem -  
staje się zaczynem przemian religijno-duchowego oblicza całej parafii.

4. Inne
Obraz organizacyjnej aktywności parafian, będący przecież swoistym 

barometrem -  jak się można było przekonać -  wspólnych potrzeb za
równo natury materialnej, jak i duchowej, nie byłby pełny, gdyby nie 
wspomnieć o tych strukturach, które funkcjonowały stosunkowo krót
ko, a potem albo zostały wchłonięte przez nowe i prężne organizacje 
i stowarzyszenia, albo -  pozbawione liderów i nieodzownej infrastruk
tury -  w ogóle upadły. O niektórych już tutaj wzmiankowano, o innych 
zaś -  zwłaszcza o grupach młodzieżowych tworzonych przez młodych 
i ambitnych wikariuszy michalickich -  wypada powiedzieć nieco wię
cej, jako że dzisiejszy ruch organizacyjny w parafii, chcąc nie chcąc, 
musi się do nich odwoływać w swej historii. Spośród kilku na uwagę 
zasługuje przynajmniej pięć -  w ujęciu chronologicznym -  takich for
macji: Grupa Modlitewna, Odnowa w Duchu Świętym, Krąg Biblijny, 
Grupa Miłosierdzia Bożego i Rodzina Radia Maryja.

Niemal wspólne korzenie mają trzy pierwsze formacje, których 
geneza wiąże się z bardzo intensywnym i skutecznym organizowa
niem młodzieży parafii Matki Boskiej Częstochowskiej przez dwóch 
kolejnych wikariuszy od czasów faktycznego (me formalnego, bo to 
nastąpiło dopiero w 2005 r.) przejęcia parafii przez księży michalitów, 
tj. od roku 1992. A wikariuszami tymi, którzy chcąc skupić dość 
liczną wówczas grupę młodzieży wokół Kościoła i na kanwie głoszo
nych przez niego wartości, byli ks. Józef Dąbrowski (junior) i ks. Jan 
Pochwała. Obiektywnie trzeba od razu przyznać, iż ów pierwszy miał 
zadanie trudniejsze, gdyż musiał wszystko budować od podstaw, drugi 
zaś -  choć świadomie wszedł w nurt wypracowany przez swego po
przednika -  doskonalił i modyfikował to, co już zastał. Gdy zatem

249 Tamże.
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nowy włodarz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ks. J. Dąbrow
ski zaaklimatyzował się w London, rozpoznawszy wpierw pola dzia
łalności, tuż po wakacjach 1992 r. bliżej zainteresował się młodymi 
ludźmi i ich problemami. Chcąc stworzyć -  jak to zresztą nazwano -  
Grupę Modlitewną, zwracał się do młodzieży z apelem: „«Bądź pozdro
wiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź». Razem wybieramy się 
na szlak przygody spotkania Boga w piosence, w modlitwie, na zgłębia
niu Jego słowa na kartach Biblii, we wspólnocie przeżywanych i wspól
nie spędzanych chwilach. Czekamy na Ciebie też w każdy wtorek po 
wieczornej mszy św. w kaplicy parafialnej. Spotkajmy się. Może w małej 
grupie odnajdziesz głębię Twojej wiary. Zapraszamy!”250.

A choć niewiele wiadomo na temat tej grupy, jej struktur i form 
działania, można -  na podstawie później wytworzonych dokumentów 
-  przypuszczać, iż stanowiła ona swoistą trampolinę do odbicia się od 
marazmu i zastoju. Chodziło duszpasterzom o typowe wysondowanie 
potencjału, oczekiwań i możliwości, by na tej podstawie budować już 
bardziej formalne struktury formacji młodzieżowych. Zdaje się to 
potwierdzać późniejszy rozwój wypadków, mocno zresztą przyspie
szony w porównaniu z wcześniejszymi latami. Otóż na bazie spotkań 
Grupy Modlitewnej, z inicjatywy Krystyny Amborskiej251 i przy peł
nej aprobacie ks. J. Dąbrowskiego, już w 1993 r. utworzono przy pa
rafii, wzorem polskich doświadczeń, Odnowę w Duchu Świętym252. 
Jej kierownictwem zrazu zajęła się K. Amborska, a po jej wyjeździe 
w 1994 r. z London obowiązki te przejął Jacek Szefemaker, groma
dząc wokół wspólnej idei 15-20 osób. W ten sposób coraz bardziej 
okrzepła grupa zbierała się dwa razy w tygodniu w sali parafialnej, 
wypracowując szybko dość stabilny plan konkretnego działania. Skła
dały się na niego: 1) rozpoczęcie i wprowadzenie w tematykę, 2) czy
tanie, komentowanie i dyskusja wokół wybranego fragmentu Pisma 
Świętego, 3) wspólna modlitwa (podczas modlitwy zebrani podawali 
intencje)253. Taki model spotkań grupy Odnowy w Duchu Świętym 
praktykowano zasadniczo do końca służby wikariuszowskiej w parafii

250 „Życie Katolickie” 37(1992) nr 42.
251 Krystyna Amborska -  absolwentka KUL.
252 „Biuletyn Parafialny” 38(1993) nr 34; Relacja Jacka Szefernakera -  London, 13 
grudnia 2002 r. (w zbiorach autora).
253 Relacja J. Szefernakera..., s. 1.
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ks. J. Pochwały, choć -  co nie trudno zauważyć -  już jesienią 1994 r. 
dały o sobie znać widoczne tendencje rozłamowe. Nie chodzi tu o kla
syczną secesję, lecz rodzaj dyferencjacji uwarunkowanej kształtowa
niem się wyspecjalizowanych grup i zespołów stanowych bądź wie
kowych o dość zróżnicowanych celach. Mówiąc inaczej, Odnowa 
w Duchu Świętym stała się matecznikiem nowych postaci formacji 
albo znaczącym zasileniem już istniejących. Wśród tych ostatnich bez 
cienia wątpliwości znalazła się Grupa Młodzieżowa, oferująca -  jak 
już wspomniano -  młodym ludziom bardziej swobodną formulę 
kształcenia swych poglądów i realizowania się na sposób twórczy. 
Młode małżeństwa zaś stanowiące pokaźny odsetek członków Odno
wy w Duchu Świętym, znalazły swoje miejsce w bardziej adekwat
nym dla nich ruchu i bliższym typie duchowości proponowanej prze
cież od 1994 r. przez Oazę Rodzin. Pozostała jeszcze trzecia frakcja, 
której bodaj najbardziej patronował ks. J. Pochwała, o wyraźnych 
zainteresowaniach biblijnych. Właśnie z niej w listopadzie 1994 r. 
ukonstytuował się tzw. Krąg Biblijny. Zainaugurował on swoją dzia
łalność 26 listopada według praktyki już po części stosowanej podczas 
spotkań Odnowy w Duchu Świętym254, albowiem -  jak podawano 
w ogłoszeniach - „Spotkania te będą wspólnym czytaniem i komen
towaniem Pisma Świętego pod przewodnictwem ks. Jana Pochwały. 
Przeczytane fragmenty będą komentowane przez obecne osoby, na 
końcu swoje zdanie wypowie ksiądz. Ten styl pracy -  jak pisano dalej 
- zmobilizuje wszystkich do ciągłego dokształcania się, bo celem 
naszych spotkań będzie podniesienie znajomości Pisma Świętego oraz 
innych dziedzin pokrewnych”255.

Nie ulega wątpliwości, iż wyłoniony z Odnowy w Duchu Świętym 
Krąg Biblijny przetrwał -  jako autonomiczna grupa - najdłużej, choć 
jego losy były zbieżne z losami jego ojca chrzestnego. Skoro tylko 
odszedł w czerwcu 1995 r. z parafii ks. J. Pochwała, zakończył się 
także żywot Kręgu Biblijnego. Niemniej aż do tego czasu niewielka 
grupa miłośników Pisma Świętego gromadziła się co miesiąc256, przy-

254 Jeszcze wiosną 1994 r. ks. J. Pochwała budował program spotkań Odnowy w Du
chu Świętym na tematyce biblijnej, proponując m. in. takie tematy, jak: „Wieczernik”, 
„Getsemani” z odniesieniem się do Ewangelii św. Marka. Zob. „Biuletyn Parafialny” 
39(1994) nr 9.
255 Tamże, 39( 1994) nr 46, nr 47.
256 „Biuletyn Parafialny” 40( 1995) nr 5, nr 11, nr 16, nr 18.
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glądając się bliżej donioślejszym wydarzeniom z historii biblijnej, 
omawianej według klucza chronologicznego, na co wskazują podjęte 
zagadnienia, jak: „Hipotezy wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej”257, 
„Przymierze Boga z ludem oraz Dekalog”258 259 czy „Historia Józefa”269.

Wspomniano już, że w 1988 r. londońskie parafianki z Żywego 
Różańca zainicjowały odmawianie nowenny do miłosierdzia Bożego 
od Wielkiego Piątku do soboty przed białą niedzielą260, co spotkało się 
z żywym zainteresowaniem wiernych nawet spoza organizacji różań
cowej. Wszystko to po dziesięciu latach praktyki wygenerowało do
datkową inicjatywę bardzo popularną do dzisiaj. Otóż w 1998 r. z in
spiracji Jacka Szefemakera zaczęto w każdy pierwszy czwartek mie
siąca organizować specjalne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
Jego treścią była zasadniczo Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz 
inne okazjonalne modlitwy. Od 2002 r. -  co należy wiązać z kanoni
zacją Faustyny Kowalskiej -  wciąż rosnąca grupa zwolenników tegoż 
nabożeństwa wprowadziła z jednej strony modyfikację w jego prze
biegu, z drugiej zaś zaakceptowano ostatecznie wciąż doskonalony 
program. Główna modyfikacja dotyczyła przede wszystkim jego for
my, albowiem od maja tegoż roku zaczęto śpiewać Koronkę do Miło
sierdzia Bożego, a ponadto do nowenny dołączono specjalne, stałe 
odtąd modlitwy o powołania kapłańskie, w intencji Ojca Świętego 
i w intencjach własnych. Aczkolwiek -  jak wiadomo -  spiritus 
movens tego przedsięwzięcia jest J. Szefemaker, niemniej bardzo ak
tywnie wspomagają go także siostry urszulanki oraz inni uczestnicy 
pierwszoczwartkowego nabożeństwa, których jest ok. 60261.

Równie aktywną grupą parafialną o profilu formacyjnym, a także 
kształceniowym jest Rodzina Radia Maryja, sięgająca swymi począt
kami także 1998 r., aczkolwiek sam moment narodzin nastąpił w po
lonijnym środowisku St. Thomas. Audycje rozgłośni o. Tadeusza Ry
dzyka można było odbierać w Kanadzie zrazu tylko przez Internet.

257 Tamże, 40(1995) nr 16.
258 Tamże, 40(1995) nr 18.
259 Tamże, 40(1995) nr 13.
260 APOLC, Towarzystwo Żywego Różańca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w London, Ont., cz. III: 1989-1999, Sprawozdania roczne; tamże, Zebrania międzyorgani- 
zacyjne, Sprawozdania Koła Różańca Świętego z lat 1992-2004, b. sygn.
261 Relacja Jacka Szefemakera -  London, 13 grudnia 2002 r. (w zbiorach autora) oraz 
dane z autopsji.
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Nie każdy jednak miał do niego dostęp i stąd Elżbieta i Jan Gliddo- 
nowie z odległego o ok. 25 km od London miasteczka, zafascynowani 
głosem polskiego i katolickiego radia z Torunia, zaczęli od września 
1998 r. nagrywać na kasety i gromadzić jego audycje, a następnie 
rozpowszechniać je wśród znajomych w St. Thomas, London i oko
licznych miejscowościach. Niemniej centrum tych działań, później 
także dyskusji i spotkań osnutych wokół problemów poruszanych 
przez Radio Maryja było cały czas w St. Thomas, a konkretnie w do
mu E. i J. Gliddonów oraz Anny i Jana Sokołów. Nieformalne i raczej 
przyjacielskie spotkania zaczęli zasilać także goście z Chicago i z To
runia, przygotowując grunt pod prawdziwy przełom w dziejach popu
laryzacji tej rozgłośni i konstytuujący się ruch społeczno-religijny. 
Ów przełom został podyktowany dwoma znamiennymi -  jak się oka
zało -  wydarzeniami: wizytą w London ojców redemptorystów z gro
du Kopernika i możliwością bezpośredniego nadawania w Ameryce 
Północnej audycji ze stacji naziemnej (AM 1410 CKSL). A ponieważ 
oba te fakty i jeszcze kilka innych, równie istotnych, miały miejsce 
w roku 2001, stąd właśnie ten rok należy uważać za najważniejszy 
w dziejach londońskiej Rodziny Radia Maryja262.

Dnia 10 stycznia 2001 r. -  by nieco rozwinąć i zilustrować powyż
sze konstatacje -  gościli w parafii, a po mszy św. spotkali się z Polo
nią o. Jan Król i o. Jacek Cydzik z toruńskiej rozgłośni, a także Iwona 
Zawadowska z Toronto, koordynatorka ruchu Radia Maryja w Kana
dzie. Rozmawiano wówczas o samym radiu i o podejmowanych stara
niach nadawania w Ameryce audycji ze stacji naziemnych263. Gdy 
zatem 9 kwietnia 2001 r. uruchomiono -  wprawdzie tylko godzinne -  
takie przedsięwzięcie, zainteresowanie Radiem Maryja jak i jego sze
rokim programem formacyjno-edukacyjnym mocno wzrosło wśród 
parafian Matki Boskiej Częstochowskiej, którzy od czasu do czasu 
gościli ludzi związanych z owymi mediami, jak prof. Piotr Jaroszyń
ski (pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i bliski 
współpracownik Radia Maryja)264 czy o. Robert Jasiak z Torunia265.

262 M. N a j d z i o n , Krótka historia Rodziny Radia Maryja w London i okolicy, 
London 2002 (mps w zbiorach autora), s. 1-2.
263 „Biuletyn Parafialny” 46(2001) nr 1.
264 Tamże, 46(2001) nr 21, nr 23; J. W al k u s z ,  Kontakty parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w London, Ontario z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, „Rocz
niki Teologiczne” 51(2004) z. 4, s. 221.
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Mnożące się zaś spotkania oraz perspektywa rozkrzewienia się zapo
czątkowanej inicjatywy przerodziły się wnet -  na wzór istniejących 
już w Polsce tzw. Rodzin Radia Maryja -  w dość zwarte ugrupowanie
0 coraz wyraziściej rysującym się programie. Motorem tych działań 
okazał się teraz Jerzy Cieloszczyk wraz z pierwotną grupą osób z St. 
Thomas, tj. E. i J. Ghddonami, A. i J. Sokołami, do których szybko 
dołączyli ideowi zwolennicy z London, czyli: Bożena i Gustaw Poręb
scy, Grażyna Rodak, Jacek Szefemaker, Regina Reder, Kazimierz 
Teper, Wanda i Jan Pytkowie oraz Kazimierz Gaweł. Sprzyjał im 
także miejscowy proboszcz ks. Adam Gabriel, który już jesienią 2001 r. 
zaaprobował propozycję nowej formacji, aby skupić się bardziej przy 
kościele i wokół zagadnień formacyjno-kształcenio-kulturalnych. 
Przyjęto więc, że londońska grupa słuchaczy Radia Maryja -  perma
nentnie się rozwijająca -  będzie spotykać się każdego 16 dnia miesią
ca na wspólnej mszy św. w intencji Ojca Świętego, ojczyzny i Radia 
Maryja, a następnie -  w atmosferze towarzyskiej i swobodnej -  odbę
dzie się w sali parafialnej spotkanie organizacyjno-programowe kon
stytuujące tożsamość grupy.

Tematyka owych zebrań, oprócz modlitwy i śpiewów pieśni reli
gijnych, pielgrzymkowych i patriotycznych, jest z reguły uzależniona 
od profesji i specjalizacji zapraszanego gościa, choć -  najogólniej 
mówiąc -  oscyluje ona wokół takich zagadnień, jak: papież piel
grzym, polscy święci, sanktuaria maryjne i historia objawień Naj
świętszej Maryi Panny, Kościół w Polsce, kultura religijna. Bodaj 
największym zainteresowaniem cieszą się zawsze wizyty, prelekcje
1 swoiste świadectwa osób bezpośrednio związanych ze strukturami 
i redakcją toruńskiej rozgłośni radiowej, a wśród nich o. Jana Króla 
(13 1 2002 r.), o. Jacka Cydzika (20 IV 2002 r.) czy o. Tadeusza Ry- 
dzyka (30 VI 2002 r.)266.

Coraz aktywniejsza i obecna na wielu płaszczyznach życia religij- 
no-społecznego parafii Rodzina Radia Maryja do dziś zdążyła odpo
wiednio sformalizować swoją aktywność, nadając jej w miarę stabilne 
ramy. Przewodniczy jej cały czas J. Cieloszczyk, a funkcję nieformal-

265 M. Najdzion, Krótka historia Rodziny Radia Maryja..., s. 2.
266 Tamże, s. 2-4; Relacja Jerzego Cieloszczyka -  London, 14 grudnia 2002 r. 
(w zbiorach autora); Relacja Anny i Jana Sokołów -  St. Thomas, 30 grudnia 2002 r. 
(w zbiorach autora).
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nego kapelana pełni ks. Władysław Krukar. Miesięczne zebrania, spo
tkania okolicznościowe, wspólne modlitwy, konferencje, odczyty, 
świadectwa i relacje, wycieczki-pielgrzymki oraz pikniki, to w istocie 
pełny wachlarz przedsięwzięć tej części parafian, których jednoczy 
Radio Maryja i jego idea267.

Wspomniane pielgrzymki jednoczą nie tylko parafian londońskich 
między sobą, ale także z Polonią o analogicznych ideałach z innych 
ośrodków. Tak np. należy postrzegać pielgrzymkę w dniach 6-8 lipca 
2002 r. do amerykańskiej Częstochowy w Doylestown pod Filadel
fią. Tworzyła ją  19-osobowa grupa słuchaczy Radia Maryja z Lon
don oraz 32 osoby z Hamilton. „Wrażenia z tego modlitewnego spo
tkania -  jak wspominali po czasie uczestnicy -  były niesamowite 
i niezapomniane. Modlitwy, rozmowy, nowi ludzie, nowe znajomo
ści i oddanie się w opiekę Czarnej Madonny. A w drodze powrotnej 
-  Narodowe Centrum ku czci ojca Pio w Barto (Pensylwania) wznie
sione z prywatnej fundacji jako akt wdzięczności za uratowanie 
dziecku życia i zdrowie”268.

Na podobnej zasadzie, analogicznie oddziałując, funkcjonują letnie 
pikniki organizowane przez Rodzinę Radia Maryja w posiadłości 
księży michalitów w Melrose, w których uczestniczą goście z Hamil
ton, Woodstock, Kitchener, Toronto, Windsor. Jednoczy ich sprawo
wana tam Eucharystia, cześć dla Najświętszej Maryi Panny, a także 
wspólne zainteresowania i rozrywka. W parafii zaś Matki Boskiej 
Częstochowskiej spotkać ich można przy organizowaniu tzw. Garage 
sale, konkursowych sprzedaży ciast, a nade wszystko przy inicjowaniu 
różnych nabożeństw i form modlitwy269, integrujących całe środowi
sko polonijne i parafialne.

267 Tamże; „Biuletyn Parafialny” 46(2005) nr 37.
268 M. N aj d z i o n , Krótka historia Rodziny Radia Maryja..., s. 4.
269 Tamże, s. 5.
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JAN WALKUSZ

L’engagement des fidèles dans la vie paroissiale 
de London, Ontario (Canada)

Résumé

Sans compter les quelques cas ponctuels et isolés de la deuxième moitié du XIXe s., 
dès le début du XXe s. et pendant presque un demi-siècle, les Polonais s’installant à 
London employèrent leurs efforts à fonder leur propre paroisse avec un prêtre polonais. 
Grâce à une coopération harmonieuse des prêtres polonais locaux et à la bienveillance 
exceptionnelle de l’évêque londonien attitré de l’époque - John C. Cody -  elle fut enfin 
créée en 1953. La population polonaise de London et des environs entreprit donc la 
construction de l’église d'après La Sainte Vierge de Częstochowa et elle entama la 
construction du presbytère et d ’autres établissements ecclésiatiques au service de la 
communauté polonaise. Ce processus de co-participation et d ’engagement à plusieurs 
niveaux dans la construction des structures paroissiales ainsi que dans la formation de 
son caractère religieux, social et spirituel, généra au travers de cinquante années 
d ’histoire, des tendances significatives en matière d'organisation et de formation. 
Généralement, on peut partager ces tendances en deux catégories : les groupes 
fonctionnels et les groupements de formations, qui, en rassemblant des associations plus 
petites et des groupes organisés selon les règlements en vigueur, laissèrent leur 
empreinte dans la vie de la paroisse, tout en influençant son activité générale et en 
rendant sa présence visible dans la société diversifiée du Canada.

La première catégorie des actions classifiées ainsi comprend: le Conseil Paroissial, 
le service liturgique (enfants de choeur, lecteurs, commentateurs de textes liturgiques, 
ministres extraordinaires de la Sainte Communion, collecteurs, organistes, choeur, 
schola) et d'autres organisations religieuses (Association Catholique des Femmes, 
Société du Saint Nom de Jésus). La deuxième catégorie est constituée par: le Rosaire 
vivant, des formations apostoliques pour les jeunes et les enfants (Légion de la Sainte 
Vierge, Cercle de la Jeunesse Catholique, Croisade Eucharistique, Petit Cercle de 
Rosaire), l'Oasis des Familles, le Groupe de Prière, le Renouvellement avec le Saint- 
Esprit, le Cercle Biblique, le Groupe de la Miséricorde Divine et la Famille de la 
Radio Maryja. Cette présence des fidèles particulièrement active dans la vie de la 
paroisse de la Sainte Vierge de Częstochowa à London, peut être considérée ajuste  
titre comme une sorte de pars pro toto de la société polonaise en Amérique du Nord.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło

JAN WALKUSZ -  ks. dr hab. prof. KUL, dyrektor Instytutu Historii Kościoła KUL,
kierownik Katedry Historii Kościoła XIX i XX w. na Wydziale Teologii KUL, sekre
tarz Sekcji Historyków Kościoła PTT. W badaniach naukowych zajmuje się sytuacją
Kościoła podczas II wojny światowej, dziejami duchowieństwa II Rzeczpospolitej,
kulturą umysłową XIX i XX w., dziejami Polonii, biografistyką i leksykografią.



ROMAN PELCZAR

TEATYNI W WARSZAWIE W XVIII W.

1. Wstęp

Teatyni byli najmniejszym zgromadzeniem zakonnym działającym 
w Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym. Mieli tylko 2 domy 
-  we Lwowie i Warszawie. Ze względu na znikomą liczbę placówek 
i zakonników oraz małą popularność w dziejach Polski nie wzbudzali 
większego zainteresowania wśród polskich historyków, czego dowo
dzi stosunkowo niewielka ilość publikacji na ich temat1. Skromny 
dorobek polskiej historiografii wzbogaciły dodatkowo opracowania 
obce, zwłaszcza prace włoskich historyków2. Wydaje się nam, że 
działalność zakonu do tego czasu nie została właściwie doceniona, 
a w wielu przypadkach nawet pomniejszona. Zauważyć to można po 
analizie rozbieżnych poglądów wypowiadanych tak przez polskich 
pisarzy XVIII-wiecznych, jak i współczesnych historyków3 *. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że teatyni lwowscy wybitnie przyczynili się 
do szerzenia unii między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem 
ormiańskim na terenie Polski, zaś w Warszawie prowadzili aktywną 
działalność oświatową. Z tych powodów pragniemy podnieść problem 
zasygnalizowany w tytule i wskazać na rolę tego zgromadzenia 
w historii Warszawy oraz całej Polski.

1 Por. opinię na ten temat K. Puchowskiego, Edukacja ,,losem urodzenia wyznaczo
nych ” w warszawskim kolegium teatynów (1737-1785), w: Między Barokiem a Oświe
ceniem. Sarmacki konterfekt, red. S. A c h r e m c z y k ,  Olsztyn 2002, s. 81.
2 S. G r a c i o t t i ,  Echa włoskie w działalności teatynów i pijarów w Polsce w XVIII 
wieku, w: idem, Od Renesansu do Oświecenia, t. II, Warszawa 1991, s. 39-56; 
L. G a m b a c o r t a, Trzy libretta Metastasia w polskim przekładzie Józefa Andrzeja 
Załuskiego, „Pamiętnik Literacki”, R. 80, 1989, z. 3, s. 193-203.
3 Analizę rozbieżnych poglądów na rolę teatynów warszawskich przeprowadził
K. P u c h o w s k i ,  Edukacja ,,losem urodzenia wyznaczonych ”..., s. 79-82.

„Nasza Przeszłość” t. 108:2007, s. 147-181.
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2. Zarys dziejów warszawskiego domu teatynów

Teatyni stali się pierwszym katolickim zakonem kleru regularne
go. Założyli go św. Kajetan Thiene i Jan Piotr Caraffa, późniejszy 
papież Paweł IV. Nowy zakon został zatwierdzony w 1524 r. przez 
papieża Klemensa VII. Jego celem było nauczanie młodzieży świec
kiej, ożywienie ducha religijnego katolików oraz polemika z różno- 
wiercami. Do końca XVI w. teatyni założyli kilkadziesiąt domów na 
terenie Półwyspu Apenińskiego, odgrywając ważną rolę w reformie 
włoskiego Kościoła katolickiego. W następnym stuleciu zakon roz
szerzył sieć swych placówek na większość katolickich państw euro
pejskich. W połowie tego wieku teatyni dotarli do Europy Środko
wej (Monachium, Wiedeń, Praga)4. W późniejszym okresie nastąpił 
kryzys w działalności zakonu, w efekcie czego w XIX w. posiadał 
on tylko 7 domów (wszystkie na terenie Włoch)5.

Już od początków istnienia teatyni kładli duży nacisk na doskonale
nie religijne i edukację swych członków. Chcąc wpływać na wier
nych, dokładali wszelkich starań, aby ich kościoły były czyste, zadba
ne, nabożeństwa odprawiano uroczyście, a kazania były starannie 
przygotowane. Teatyni poświęcali się pracy duszpasterskiej, spowia
dając, nawiedzając chorych oraz prowadząc działalność dobroczynną 
na rzecz ubogich. Przyjęli ponadto obowiązek nauczania młodzieży, 
zwłaszcza duchownej6.

Przybycie teatynów na teren Rzeczypospolitej związane było 
z ich działalnością misyjną na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza 
wśród Ormian. W początkach XVII w. coraz realniejsza stawała się 
szansa unii Kościoła ormiańskiego z Rzymem. Gdy doszło w 1630 r. 
do formalnego zawarcia tego porozumienia, zaistniała potrzeba 
rozwinięcia działań na rzecz jej popularyzacji. Właśnie dla tego 
celu w 1664 r. sprowadzono teatynów do Lwowa, gdzie istniała 
liczna kolonia ormiańska oraz rezydował arcybiskup ormiański. 
W tym mieście księża od razu otrzymali zadanie uruchomienia

4 J. K l o c z o w s k i ,  Zakony męskie w Polsce w XVI-XVIII wieku, w: Kościół w Polsce, 
t. II, red. J. K l o c z o w s k i ,  Kraków 1969, s. 577; M. B [ o r t y n o  w s k i ] ,  Teatyni, 
w: Podręczna encyklopedia kościelna, t. 39-40, Warszawa 1914, s. 71-72.
5 M. B o r t y n o w s k i, op. cit., s. 72.
6 Ibidem, s. 71; Wiadomość historyczna o księżach Teatynach w Polsce, „Pamiętnik 
Religijno-Moralny”, R. 14, t. 27, 1854, nr 9, s. 226.
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kolegium kształcącego kadry duchowieństwa dla potrzeb Kościoła 
ormiańsko-katolickiego7.

Drugi dom teatyński zorganizowany został w Warszawie. Zakon 
sprowadził bp warmiński Jan Stanisław Zbąski. Będąc wcześniej bisku
pem przemyskim, zetknął się z teatynami lwowskimi, których wysoko 
cenił8. Planując sprowadzić ich do Warszawy, zakupił w 1696 r. u Sta
nisława Małopolskiego, podstolego bracławskiego, obszerny pałac 
przy ul. Długiej (wówczas Szerokiej), z ogrodem i zabudowaniami. 
Wszystko to usytuowane było na bardzo rozległym obszarze9. Daro
wiznę biskup jeszcze w tym roku (4 VII) wpisał do akt radzieckich 
Starej Warszawy. Pałac oraz pozostałe obiekty i nieruchomości Zbą
ski oddał ks. Sebastianowi Marii Accursiemu, prefektowi misji lwow
skiej teatynów, który przejął władzę nad obydwoma klasztorami. Dom 
lwowski nie posiadał takiej liczby zakonników, aby część wysłać do 
Warszawy, dlatego zaistniała potrzeba sprowadzenia ich z Włoch. 
Grupie 3 przybyłych do stolicy teatynów przewodził ks. Aleksander 
Sallarolli, bolończyk, człowiek uczony, skromny, miły, dzięki czemu 
wzbudził sympatię Polaków. Już jednak dwa lata później Sallarolli 
został wysłany przez króla Augusta II do Rzymu w celach dyploma
tycznych. W tym czasie (1698 r.) zmarł bp Jan S. Zbąski, a jego miej
sce zajął Andrzej Chryzostom Załuski, późniejszy kanclerz koronny. 
W międzyczasie teatyni przebudowali darowany pałac i założyli 
w nim kolegium oraz kaplicę (kościółek) pw. św. Kajetana10.

7 J. K r ę t o s z ,  Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV  w. 
do 1772 roku, Lublin 1986, s. 320; M. Z a k r z e w s k a - D u b a s o w a ,  Ormianie 
w dawnej Polsce, Lublin 1982, s. 262-263, 270; J. K l o c z o w s k i ,  op. cit., s. 577; 
J. B a r t o s z e w i c z ,  Teatyni w Warszawie, w: Studia historyczne i literackie, t. II, 
Kraków 1881, s. 387.
8 F. M. S o b i e s z c z a ń s k i ,  Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta 
Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku, opr. K. Z a w a d z k i ,  War
szawa 1974, s. 60; J. K i t o w i c z, Opis obyczajów za panowania Augusta III, War
szawa 1985, s. 327, przyp. 22; S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 40. W pracy Wiadomość 
historyczna o księżach Teatynach..., s. 226 zawarto błędną informację, jakoby bp Zbąski 
w 1696 r. sprowadził ich do Polski.
9 A. Ch. Z a ł u s k i ,  Epistolae historico-familiares, t. II, Braniewo 1710, s. 675; 
F. M. S o b i e s z c z a ń s k i, op. cit., s. 60.
10 J. B a r t o s z e w i c z ,  op. cit., s. 388-389; Wiadomość historyczna o księżach 
Teatynach..., s. 227; Nowy Korbut, t. III, Warszawa 1965, s. 431; F. M. S o b i e s z - 
c z a ń s k i, op. cit., s. 60.
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Nieobecność Sallarollego spowodowała, że księża, traktowani nie
przychylnie przez przeciwników politycznych Augusta II, zmuszeni 
zostali do opuszczenia Warszawy i przeniesienia się do domu teaty- 
nów we Lwowie. Superior, przebywając w Rzymie, mało interesował 
się losami swych podwładnych. Dopiero w 1702 r. teatym powrócili 
do stolicy, zachęceni do tego przez część magnaterii. Władze miejskie 
jednak z niechęcią odniosły się do nich, uznając, że są zbędni, gdyż 
w Warszawie było już wiele zakonów.

Zakonnicy ponownie zamieszkali w budynkach darowanych przez 
bpa Zbąskiego. W 1708 r. Warszawę nawiedziło morowe powietrze, 
które spowodowało ogromną śmiertelność wśród mieszkańców. Klasz
tory prawie wszystkie wymarły, oprócz karmelitanek i teatynów11.

W początkach XVIII w. księża rozpoczęli budowę nowego kole
gium oraz kaplicy (kościółka)12, która stała się miejscem święceń nie
których biskupów polskich. Już 31 V 1699 r. sakrę biskupa chełmiń
skiego przyjął w niej Teodor Potocki, późniejszy prymas. Święcił go 
arcybiskup Antoni do Via, nuncjusz papieski w Polsce. Z kolei 28 XII 
1766 r. święcił się tu na biskupa warmińskiego Ignacy Krasicki, znany 
komediopisarz. Uroczystości przewodniczył nuncjusz Visconti, a asy
stowali mu biskupi kujawski oraz płocki. Ceremonię uświetniła obec
ność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego13.

W kościółku św. Kajetana pochowano dwóch nuncjuszów papie
skich. Pierwszym był Hieronim Grimaldi, arcybiskup Edessy 
(zm. 1 X 1721 r.), drugim jego następca -  Wicenty Santino, arcybi
skup Trapezuntu (zm. 5 VII 1724 r.). Ceremonia pogrzebowa bpa 
Santina była bardzo uroczysta, trwała 3 dni. Uczestniczyła w niej 
część biskupów polskich oraz przedstawiciele wszystkich zakonów 
warszawskich14.

Świątynia stała się także ważnym centrum religijnym Warszawy 
ze względu na doroczny odpust w dzień patrona (7 VIII). Uroczyste 
msze św. często celebrowali biskupi polscy. I tak np. w 1744 r. uczy
nił to bp kamieniecki Mikołaj Dembowski, a nabożeństwo zaszczy

11 F. M. S o b i e s z c z a ń s k i, op. cit., s. 64.
12 Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 329-330; F. M. S o b i e s z -  
c z a ń s k i, op. cit., s. 60.
13 A. Ch. Z a ł u s k i, op. cit., s. 769; J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 391, 396; Wia
domość historyczna o księżach Teatynach..., s. 232.
14 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 392.
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ciła królowa Maria Józefa z córkami. Kazanie w języku włoskim 
wygłosił ks. Józef Jędrzej Załuski, późniejszy biskup kijowski. 
Wśród uczestników mszy byli ponadto m.in. Jan Lipski, bp krakow
ski, Stanisław Grabowski, bp warmiński, Franciszek Kobielski, 
bp łucki, oraz nuncjusz papieski Serbolloni. Obecni byli Włosi war
szawscy oraz rzesze szlachty15.

Teatyni musieli pokonywać silny opór władz miejskich. W 1729 r. 
magistrat zabronił im, pod pozorem obrony praw miejskich, wznosić 
budynki na placu podarowanym przez niejakiego Miłoszewskiego. 
Zakonnicy odwołali się jednak do sądu asesorskiego oraz poprosili 
o pomoc nuncjusza i stronników synów króla Jana III Sobieskiego.

Oponenci zakonu podnosili, że chciał się on osiedlać w Warszawie 
bez zgody sejmu. Ich działania nie były jednak na tyle skuteczne, aby 
dom zlikwidować. Przeciwnie, teatyni otrzymywali nowe fundacje, 
przyjmowali kolejnych Włochów. W efekcie było to kolegium, 
w którym przebywali wyłącznie księża włoscy. W 1755 r., dzięki pie
niądzom pożyczonym od finansistów genueńskich, zakończyli wzno
szenie nowego kolegium, usytuowanego przy ul. Długiej16.

Konflikt zakonu z władzami miasta trwał jednak dalej. Dnia 
2 V 1759 r. teatyni wystąpili do władz miasta z propozycją zawarcia 
ugody. Księża zaproponowali, że wszystkie swoje zabudowania daw
niejsze i nowe, usytuowane na gruncie zwanym Żurawszczyzna, które 
posiadali od 1755 r., poddadzą pod zarząd miasta. Kolejna propozycja 
była taka, że z gruntów miejskich będą płacić do ratusza czynsz wie
czysty. Trzeci warunek mówił, że wszelkie swe grunty teatyni będą 
odsprzedawać mieszkańcom Warszawy, a czwarty, że gdyby papież 
nakazał im opuścić miasto, to wszelkie należące do nich zabudowania 
sprzedadzą warszawianom. We wspomnianym piśmie zwrócili wła
dzom stolicy uwagę, że powinny pozwolić zakonowi działać, gdyż 
wybudował on swe budowle na pogorzelisku17.

Magistrat petycję teatynów odrzucił 29 VIII tego roku. Jednak uzy
skali oni czasowe zezwolenie Rzymu na działalność. W końcu wstą
pienie na tron polski Stanisława A. Poniatowskiego, ucznia teatynów,

15 Ibidem, s. 395.
16 J. Ł u k a s z e w i c z ,  Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od 
najdawniejszych czasów aż do roku 1794, t. II, Poznań 1850, s. 140-141.
17 Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 230-231.
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uciszyło kontrowersje wokół kolegium, a nawet spowodowało wytwo
rzenie się przyjaznej dla niego atmosfery18. Król, a wcześniej jego 
ojciec i krewni udzielali konwiktowi szczególnego wsparcia19.

Teatyni oprócz budynków otrzymanych jako fundacja Zbąskiego 
me uzyskali nowych. W 1785 r. dysponowali 3 gmachami. A docho
dów przysparzała im szkoła dla młodzieży świeckiej.

Pomimo wieloletniej życzliwości ze strony władców polskich, bi
skupów (zwłaszcza warmińskich) oraz szlachty teatyni traktowani byli 
jako zakon cudzoziemski. Szczególną protekcją obdarzali kolegium 
nuncjusze apostolscy, którzy ze względu na wspólne z teatynami po
chodzenie z Włoch utrzymywali z nimi bliskie kontakty. Nawet prze
mieszkiwali w kolegium. Niektórzy z nich polecali się grzebać w ko
ściele teatynów20.

W Warszawie działało wiele męskich zgromadzeń zakonnych, 
wśród których na czoło wybijali się pijarzy (zwłaszcza od czasów
S. Konarskiego) oraz jezuici. Konkurencja szkół prowadzonych przez 
te zgromadzenia spowodowała, że byt teatynów w XVIII w. stawał się 
coraz bardziej niepewny, zwłaszcza że nie zdobyli oni sobie stałych 
wpływowych i bogatych protektorów. Nawet król S. A. Poniatowski, 
wychowanek teatynów, nie zaangażował się w utrzymanie tego zgro
madzenia. O reformie domu jego władze zaczęły myśleć dopiero 
w 1776 r., czyli już po powołaniu Komisji Edukacji Narodowej, ale na 
to było już za późno ze względu na brak funduszy na dalszą działal
ność. Teatyni w żaden sposób nie chcieli się podporządkować usta
wom KEN, zasłaniając się egzempcją papieską, nie zezwalając Komi
sji na wizytację kolegium i realizując swój program nauczania nie
zgodny z jej zaleceniami21.

Dom istniał jeszcze dziewięć lat. Powodem problemów finanso
wych kolegium był brak pieniędzy na spłacenie długów zaciągniętych 
na jego budowę. Genueńczycy zmusili zgromadzenie do sprzedania 
nieruchomości z wielką stratą. W 1783 r. teatyni zamknęli szkołę22. 
W 1785 r. władze miasta zajęły gmachy i grunty należące do zakonu.

18 Ibidem, s. 231.
19 K. Z i e n k o w s k a, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998, s. 27.
20 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 390.
21 Ibidem, s. 396-397; [Ł. G o ł ę b i o w s k i ] ,  Gabinet medalów polskich..., t. IV, 
Wrocław 1843, s. 199; Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 232.
22 J. Ł u k a s z e w i c z, op. cit., s. 141.
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Magistrat jeszcze w tym roku ogłosił najpierw ich licytację, a następ
nie zmienił zdanie i zorganizował loterię, która w początkach 1787 r. 
została unieważniona ze względu na brak zainteresowania potencjal
nych nabywców. Ustalono warunek, że osoba, która wejdzie w posia
danie dóbr teatyńskich, obejmie je, gdy księża wyjadą lub umrą23.

Po wielu perturbacjach w 1787 r. całą posiadłość teatynów, w tym 
3 obszerne budynki, zakupił ławnik warszawski Antoni Chevalier. 
Dzięki temu teatyni, uregulowawszy długi, mogli wyjechać z War
szawy i z Polski24.

3. Organizacja wewnętrzna domu, zakonnicy oraz ich działalność

Warszawskie kolegium teatynów liczyło niewielu zakonników. Na 
początku było ich tylko trzech, w 1755 r. i 1773 r. -  pięciu, a w ostat
nich latach istnienia znów trzech2'.

Domem teatynów w Warszawie zarządzali rektorzy. Pierwszym 
został wymieniony wcześniej ks. Aleksander Sallarolli. Po dwóch 
latach pobytu w Polsce z polecenia króla Augusta II wyjechał do 
Rzymu. Współcześni charakteryzowali go jako męża uczonego, bie
głego w językach, obeznanego z prawem i polityką. Sallarolli uzyskał 
zaufanie Augusta II. Biskup Andrzej Ch. Załuski podkreślał jego 
skromne i przykładne życie, dzięki czemu został ulubieńcem polskiej 
szlachty26. Kolejnym rektorem był sławny uczony ks. Kajetan Bellavita, 
który przebywał w Warszawie 50 lat (zm. ok. 1750 r.)27.

Najbardziej znanym rektorem okazał się Włoch ks. Antoni Maria 
Portalupi (1713-1791 r.). Do Warszawy przybył w 1740 r. i objął 
funkcje nauczycielskie w szkole teatynów, a wkrótce też stanowisko

23 „Gazeta Warszawska” z 1785 r., nr 67, suplement; 1786 r., nr 24, 51, 69; 1787 r., 
nr 6, 28; Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 232.
24 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 397-399.
25 Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 232; J. K ł o c z o w s k i, op. cit., 
s. 608 (tabela 2); J. Ł u k a s z e w i c z, op. cit., s. 141; J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., 
s. 392-393.

A. Ch. Z a I u s k i, op. cit., s. 675; Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., 
s. 227-228.
~7 J. B a r t o s z e w i c z ,  op. cit., s. 392; Wiadomość historyczna o księżach Teaty
nach..., s. 234; R. P e l c z a r ,  Kolegia szlacheckie (collegia nobilia) i ich rola 
w oświacie Rzeczypospolitej w XVIII wieku, w: Dzieje kształtowania się polskich 
instytucji oświatowych, red. E. A. M i e r z w a, Piotrków Trybunalski 2002, s. 32.
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kapelana nadwornego Augusta III28. Około 1750 r. uzyskał urząd rek
tora kolegium oraz superiora zgromadzenia teatynów w Polsce, który 
piastował przez ćwierć wieku. Przemawiał 8 VIII 1747 r. na otwarciu 
Biblioteki Załuskich w Warszawie. W 1754 r. wyjechał do Włoch 
w charakterze opiekuna Michała Poniatowskiego, przyszłego prymasa. 
Portalupi był blisko związany ze S. A. Poniatowskim, czego dowodziła 
jego regularna obecność na „obiadach czwartkowych”. W 1774 r. po
wierzono mu obowiązki spowiednika króla29. Mimo różnych zabiegów 
Portalupiego (włącznie z interwencjami u króla S. A. Poniatowskiego) 
kolegium borykało się z bardzo poważnymi problemami finansowymi 
wynikłymi z nadmiernych inwestycji budowlanych i konieczności 
spłaty długów. Doprowadziło to do jego niewypłacalności i rozwiąza
nia. Portalupi nie wyjechał do Włoch, lecz pozostał w Warszawie aż do 
śmierci (20 I 1791 r.), utrzymując się z zasiłków królewskich30.

Także inni teatyni cieszyli się dobrą opinią współczesnych. Przybyły 
w 1750 r. Józef Mana Tori, podobnie jak Portalupi, reprezentantował 
„nową filozofię” (philosophia recentiorum). Ich poglądy filozoficzne 
i teologiczne oraz działalność związana z ich głoszeniem stworzyły 
kolejny nurt ich działalności w Warszawie, a mianowicie nurt filozo- 
ficzno-naukowy. Ton był szczególnie protegowany przez bpa krakow
skiego Andrzeja Stanisława Załuskiego. Przyjaźnił się z Józefem An
drzejem Załuskim. Ponadto cenili go inni znaczący reprezentanci życia 
kościelnego i politycznego: bp kujawski Adam Stanisław Dembowski, 
bp warmiński Adam Grabowski, kasztelan krakowski Stanisław Ponia
towski (ojciec króla), wojewoda podolski Wacław Rzewuski. Przed 
przyjazdem do Warszawy wykładał teologię w kolegium teatynów we 
Lwowie. Był ponadto autorem dzieł z historii Kościoła i prawa. Zasły
nął jako polemista i dyskutant. Sławna stała się publiczna dysputa od-

28 T. B i e ń k o w s k i  (Na przełomie epok. Edukacja na ziemiach polskich w latach 
1720-1740, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. 37, 1996, s. 52) uznał przybycie 
Portalupiego za jedno z najważniejszych wydarzeń w sprawach oświaty polskiej 
tego okresu.
29 R. W. W o ł o s z y ń s k i, Portalupi Antoni Maria, w: Polski Słownik Biograficzny 
(dal. PSB), t. 27, Warszawa 1983, s. 670; J. B a r t o s z e w i c z ,  op. cit., s. 396; 
S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 41.
30 R. W. W o ł o s z y ń s k i ,  op. cit., s. 671; J. B a r t o s z e w i c z ,  op. cit. s. 399; 
H. K o ł ł ą t a j ,  Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III 
(1750-764), Warszawa 1907, s. 57.
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byta w 1752 r. , w której Tori stanął naprzeciw dominikanów i jezuity 
Jana Kowalskiego, będących reprezentantami arystotelizmu-tomizmu. 
Dysputa dotyczyła konfrontacji poglądów między filozofią perypate- 
tyczno-tomistyczną a reprezentantami „nowej filozofii” -  Kartezju- 
szem, Newtonem, Leibnizem, Wolfem ltd. Zakończyła się ona trium
fem Tonego31. W 1753 r. Tori oraz inny teatyn -  Jan Mana Rotingo 
uczestniczyli jako autorzy w pierwszej akademii mariańskiej J. A. Za
łuskiego. Stały kontakt teatynów warszawskich z Załuskimi miał za
pewne wpływ na poglądy kulturalne i artystyczne przedstawicieli tego 
rodu, zwłaszcza J. A. Załuskiego, który z upodobaniem sięgał do twór
czości najwybitniejszego przedstawiciela włoskiej Arkadii w Europie 
Piotra Metastasia. Można stwierdzić, że to właśnie teatyni zapocząt
kowali w Warszawie modę na utwory tego autora, która m.in. objęła 
dwór królewski Augusta III32. Zdaniem S. Graciottiego członkowie 
zakonu mieli znaczący wpływ na kulturę polską w ostatnim okresie 
rządów tego władcy, zwłaszcza w sferze życia literackiego i upo
wszechnienia „modo Italio”33.

Teatyni byli autorami różnych prac z zakresu teologii i moralności. 
Dowodzą tego zachowane tytuły. I tak Gabriel Savanarolla napisał 
dwutomowe dzieło Doctrina Christiana (1777 r.), które dedykował 
królowi S. A. Poniatowskiemu. Inną znaną z tytułu była książka po
święcona św. Kajetanowi Ogród liliowy i cedrowy zapachem cnót 
anielskich kościół Xtusów rozweselający (Kraków 1719 r.), dedyko
wana synowi Jana III Sobieskiego -  Aleksandrowi34.

4. Działalność oświatowa

4a. Formy organizacji nauczania
Największą popularność przyniosła teatynom warszawskim jednak 

praca pedagogiczna. Początkowo księża uczyli prywatnie w domach 
warszawskich. Zdaniem J. Bartoszewicza zakon prawdopodobnie 
jednak już w pierwszych latach pobytu w stolicy założył w kolegium 
konwikt (zamknięty zakład wychowawczy). Autor ten sugerował, że

31 S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 45; S. B e d n a r s k i, Upadek i odrodzenie szkół jezuic
kich w Polsce, Kraków 1933, s. 301-309.
32 S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 41.
33 Ibidem.
34 Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 236-231.
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zapewne w tym celu bp Zbąski ściągnął teatynów do miasta. Uważał 
ponadto, że popularność kolegium wśród szlachty była wynikiem 
faktu, że zakonnicy kształcili jej synów35. Wydaje się, że teatyni w ten 
sposób chcieli mocno zaznaczyć swoją obecność w mieście oraz uzy
skać w lokalnym środowisku potwierdzenie swej użyteczności spo
łecznej. Anonimowy autor Wiadomości historycznej o księżach Teaty- 
nach... wymienił jako inicjatora założenia konwiktu bpa Załuskiego.

Teatyni kształcili w konwikcie synów bogatej szlachty i magnaterii. 
Szkoła już od początków odróżniała się od innych działających 
w stolicy (w tym kolegium jezuickiego) nowatorskimi rozwiązaniami 
dydaktycznymi i programowymi. Instytucja ta wyróżniała się także 
powszechnym używaniem języka włoskiego, przydatnego chociażby 
w kontaktach z Rzymem36. Konwikt został ostatecznie zorganizowany 
przed 1720 r. (prawdopodobnie w 1716 r.). Teatyni jako cudzoziemcy 
nieznający języka polskiego ani miejscowych zwyczajów edukowali 
według metod włoskich, nie trzymając się początkowo żadnego planu 
ani programu kształcenia. Każdy nauczyciel uczył w swym mieszka
niu 1 lub 2 uczniów, a kształcił w przedmiocie, na którym znał się 
najlepiej. Profesorzy kierowali się jedynie zainteresowaniami uczniów 
lub swą wolą. Zakres nauczania obejmował języki obce: włoski, łaciń
ski i francuski (były one podstawą edukacji), rysunki, architekturę, 
muzykę i malarstwo. Elementem procesu kształcenia były wizyty 
w arystokratycznych domach w celu nabrania ogłady towarzyskiej37.

W 1737 r. teatyni przekształcili konwikt w pierwsze na terenie Rze
czypospolitej kolegium szlacheckie (Collegium Nobilium). Sięgnęli 
przy tym do wzorów organizacyjnych elitarnych kolegiów szlachec
kich działających w XVIII w. w Europie Zachodniej. Tę nową insty
tucję cechowało zerwanie z dotychczasową praktyką edukacyjną. 
Młodzież zorganizowano w klasy, kierując się wiekiem uczniów38.

35 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 389-390.
36 Ibidem, s. 390; Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 230, 233.
37 Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 234; J. Ł u k a s z e w i c z ,  
op. cit., s. 140.
38 Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 234; Ł. K u r d y b a c h a ,  Dzia
łalność pedagogiczna Stanisława Konarskiego, w: Pisma wybrane, t. II, opr.
J. M i ą s o, Warszawa 1976, s. 366; R. P e l c z a r ,  op. cit., s. 32; A. Z a h o r s k i ,
Kultura umysłowa, w: M. B o g u c k a i i n., Warszawa w łatach 1526-1795, War
szawa 1984, s. 430; K. P u c h o w s k i ,  Edukacja „losem urodzenia wyznaczo-
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Collegium Nobilium swój „złoty wiek” przeżywało w czasach Au
gusta III i pierwszych latach rządów S. A. Poniatowskiego39. Podróżu
jący przez Polskę w 1778 r. szwajcarski uczony matematyk i astronom 
Jan Bemoulli chwalił poziom nauczania realizowany w tej instytucji 
oświatowej40. Schyłek działalności kolegium przypadł na lata 80. 
XVIII w. i był po części wynikiem braku uczniów. Świadczy o tym 
fakt, że w ostatnim roku istnienia (1783 r.) miało ono tylko 4 wycho
wanków. J. Łukaszewicz uznał, że mimo upadku kolegium należało 
do lepszych szkół polskich. H. Kołłątaj przyczynę zmniejszenia zain
teresowania młodzieży nauką w kolegiach szlacheckich (w tym te- 
atyńskim) widział w reformach oświatowych, jakie dokonały się 
w połowie XVIII w. w Polsce41. Z kolei J. Bartoszewicz zamknięcie 
szkoły wiązał z konkurencją Collegium Nobilium pijarów. Uważał, że 
teatyni jako zakon cudzoziemski nie mogli skutecznie rywalizować 
z pijarami, zgromadzeniem uznanym za narodowe, którego rolę bar
dzo wzmocnił S. Konarski. Ponadto teatyni w porównaniu z pijarami 
dysponowali znacznie skromniejszymi środkami finansowymi unie
możliwiającymi im utrzymanie kolegium42. Należy także zauważyć, 
że oprócz Collegium Nobilium pijarów działał od 1752 r. w Warsza
wie analogiczny zakład wychowawczy jezuitów, który również sta
nowił dla teatynów poważną konkurencję43.

4b. Kadra nauczycielska
O kadrze nauczycielskiej działającej w konwikcie przed 1737 r. 

posiadamy informacje bardzo lakoniczne i fragmentaryczne. Możemy 
przypuszczać, że nauczaniem zajmowali się wszyscy członkowie

nych "..., s. 94; J. B a z y d ł o (Collegium Nobilium, w: Encyklopedia katolicka, t. III, 
Lublin 1985, kol. 541) zamieścił błędną informację, że jego założycielem był 
A. Portalupi. Z kolei J. Ł u k a s z e w i c z  (op. cit., s. 140-141) podał błędną datę 
otwarcia konwiktu szlacheckiego (Collegium Nobilium) -  1755 r.
39 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 396.
40K. P u c h o w s k i ,  Edukacja „losem urodzenia wyznaczonych "..., s. 84.
41 J. L u k a sz  e w i c z, op. cit., s. 141; J. B a z y d ł o, op. cit., kol. 541; H. K o 11 ą- 
t aj, op. cit., s. 57.
42 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 369.
43 L. P i e c h n i k ,  Jezuickie Collegium Nobilium w Warszawie (1752-1777), „Nasza 
Przeszłość”, t. 35, 1971, s. 115. To samo w: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Pol
sce, opr. J. P a s z e n d a ,  Kraków 1994.
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zgromadzenia44. W swej broszurze reklamowo-informacyjnej Wiado
mość o edukacji młodzi szlacheckiej... podkreślali oni, iż w Collegium 
Nobilium wykładają „profesorzy nauką i wiekiem doskonali, z krajów 
dalekich do Warszawy sprowadzeni”45. Prawdopodobnie profesorzy- 
teatyni byli wyłącznie Włochami. Corocznie zajęcia dydaktyczne reali
zowało 3-6 profesorów. Nie posiadamy jednak szczegółowych wyka
zów nazwisk wszystkich nauczycieli. Możemy jedynie odtworzyć stan 
kadry profesorskiej z roku szkolnego 1754/55. Tworzyli ją: Antoni 
Portalupi (profesor wymowy), Józef Calaterra, Jan Chrzciciel Rotmgo 
(profesor filozofii i matematyki), Józef Maria Tori (profesor nauk wy
zwolonych; pełnił on ponadto funkcję prefekta konwiktu), Pallavicino 
(profesor j. łacińskiego) i Ignacy Rosetti (późniejszy rektor kolegium 
teatynów we Lwowie)46. Natomiast w końcowym okresie istnienia 
Collegium Nobilium uczyli w mm: A. Portalupi, Pallavicini i Martiano. 
Dwaj pierwsi po likwidacji kolegium pozostali w Warszawie, gdzie 
przebywali aż do śmierci47. Wiemy, że poza nimi nauczaniem 
(w różnych okresach) zajmowali się następujący księża: Kajetan Bel- 
lavita, Jerzy Laskaris (późniejszy infułat ołycki) i Gabriel Savanarolla. 
Wiadomo ponadto, że J. Calaterra pochodził z Wenecji, a G. Savana- 
rolla -  z Florencji. J. D. A. Janocki w opracowaniu Bibliografia Zału- 
sciana (1755 r.) wymienił 15 nazwisk profesorów teatyńskich48.

Najbardziej znaną postacią w tym gronie był A. Portalupi. O jego 
działalności organizatorskiej i politycznej wspominaliśmy już wcze
śniej. W tym miejscu zwrócimy uwagę na jego dorobek dydaktyczny 
i naukowy. Gdy w 1740 r. przybył do Warszawy, został w Collegium 
Nobilium nauczycielem wymowy, filozofii i matematyki. Portalupi

44 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 390.
45 K. P u c h o w s k i ,  Edukacja ,, losem urodzenia wyznaczonych ”..., s. 83.
46 J. D. A. J a n o c k i, Lexicon derer itztlebenden Gelehrten in Polen..., t. 2, Bresslau 
1755; M. B o r t y n o w s k i ,  op. cit., s. 74; J. Ł u k a s z e w i c z ,  op. cit., s. 141; 
J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 392-393; R. W. W o ł o s z y ń s k i ,  Obskuranci czy 
oświeceni? Nauczyciele szkól warszawskich w połowie XVIII w., w: Francja -  Polska 
XVIII-XIXw., Warszawa 1983, s. 226, aneks (s. 231).
47 Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 232; R. W. W o ł o s z y ń s k i ,  
Obskuranci czy oświeceni?..., s. 230.
48 J. D. A. J a n o c k i ,  Bibliographia Załusciana..., Berdiczoviae-Varsoviae 1763-
1766, passim; J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 390; E. T r yj a r s k i, O nauce języ
ków obcych w kolegium teatyńskim we Lwowie, „Rocznik Orientalistyczny”, t. 23, 
1960, z. 2, s. 49.
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szybko stał się najbardziej cenionym wykładowcą. Przyczyniło się do 
tego jego zaangażowanie w działalność pedagogiczną, naukową i lite
racką. Był gorącym zwolennikiem filozofii Kartezjusza oraz Wolffa, 
czyli reprezentantów „philosophiae recentiorum”. Współcześni mu 
wyrażali pogląd, że jako pierwszy (Jan Daniel Janocki) lub jeden 
z pierwszych Polaków (Mitzler de Kolof) mówił o „nowej filozofii”49. 
Przyczynił się do uporządkowania (dość chaotycznego do tej pory) 
programu nauczania, włączając do niego elementy współczesnej fizy
ki, matematyki, przyrodoznawstwa i tzw. kunsztów. Dbał też o rozwój 
teatru szkolnego, dla potrzeb którego dokonywał tłumaczeń na język 
łaciński sztuk P. Metastasia. Część z nich anonimowo ogłosił dru
kiem. Przełożył z włoskiego naj. łaciński i wydał w Warszawie 2 jego 
tragedie: Olympiadis (1744 r.) i Artaxerxes (1745 r.)

Zabiegając o zwiększenie liczby uczniów, Portalupi jako rektor 
kierował podległych mu nauczycieli na lekcje prywatne do domów 
protestanckich, np. Heykingów. Współcześni mocno eksponowali 
jego zasługi dla popularyzacji prądów oświeceniowych w Warszawie 
oraz walkę o obalenie „bałwanów sarmatyzmu”. W obliczu kryzysu 
szkoły w 1776 r. zaczął usilnie zabiegać o sprowadzenie z kolegium 
lwowskiego nowych nauczycieli. Dwa lata później wspomniany 
wcześniej J. Bemoulli chwalił wysoki poziom nauczania w kolegium, 
do czego (jego zdaniem) znacząco przyczynił się Portalupi. W kontak
tach z Polakami posługiwał się on zazwyczaj j. francuskim, gdyż pol
skiego do końca życia me opanował w dostatecznym stopniu50.

4c. Uczniowie
Gdy w Polsce pojawiły się Collegia nobilia, traktowane były jako 

szkoły elitarne. Uczniami kolegium teatynów byli przedstawiciele 
najzamożniejszych i najbardziej wpływowych rodzin szlacheckich

49 S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 44, 338; I. S t a s i e w i c z ,  Poglądy na naukę w Polsce 
okresu Oświecenia na tle europejskim, Wrocław 1967, s. 102.
50 „Monitor”, 1765, nr 30, s. 234-235; A. Z a h o r s k i ,  op. cit. s. 430; J. B a r t o 
s z e w i c z ,  op. cit., s. 393, 394; R. W. W o ł o s z y ń s k i ,  Nauczyciele polscy połowy 
XVIII w. wobec przemian epoki, „Kwartalnik Pedagogiczny”, R. 40, 1995, nr 3, s. 118; 
A. W o j t k o w s k i ,  Z dziejów szkolnictwa katolickiego dla świeckich (do r. 1918), 
w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, t. III, red. M. R e c h o w i c z ,  Lublin 
1969, s. 45; W. S m o 1 e ń s k i, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, Warszawa 
1949, s. 23.
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i magnackich. O jego elitarności świadczyło także dość wysokie 
roczne czesne w wysokości 76 czerwonych złotych lub 1386 zip. 
(do co najmniej 1746 r.). W późniejszych latach prawdopodobnie 
czesne podniesiono do 80 czerwonych złotych (dla uczniów mieszka
jących we wspólnych pomieszczeniach) lub 100 czerwonych złotych 
(dla uczniów mieszkających indywidualnie). Dla porównania podaje
my, że w tym samym czasie (1746 r.) pijarzy w swej analogicznej 
instytucji zlokalizowanej w Warszawie pobierali opłatę w wysokości 
1494,5 zip., czyli wyższą od teatynów51. Mimo znacznych kwot uisz
czanych przez uczniów cieszyło się ono wśród nich dobrą opinią. 
Dowodzą tego słowa króla S. A. Poniatowskiego, który wysoko ocenił 
szkołę oraz realizowany w niej program nauki52.

Kolegium teatynów me stało się jednak placówką ogólnodostępną. 
Uczniów nie było zbyt wielu, ale za to byli starannie dobrani53. Brak 
jednak urzędowych wykazów konwiktorów. Nazwiska części wy
chowanków można odtworzyć, analizując drukowane programy 
przedstawień teatralnych prezentowanych przez uczniów. Obejmują 
one, niestety, tylko okres 1742 -  1759 r. Dla wcześniejszych lat nie 
udało mi się odnaleźć żadnych informacji na ten temat. Analiza do
kumentów pozwala ustalić w roku szk. 1742/43 nazwiska 9 uczniów 
(np. z Podoskich, Denhoffów), w 1743/44 -  8 (m.in. z Wesselów 
i Sierakowskich), w 1744/45 -  18 (np. z Załuskich, Niemiryczów, 
Duninów), w 1745/46 -  13, w 1746/47 -  11 (m.in. z Rzewuskich), 
w 1748/49 -  7 (np. z Laskarisów, Skrzetuskich), w 1749/50 -  11 (np. z 
Zabiełłów), w 1754/55 -  16 ( np. z Ogińskich, Lubomirskich), w 1756/57 
-  9 (np. z Wojniłowiczów), w 1758/59 -  10 (np. z Szydłowskich, Gra- 
nowskich, Potockich). Szczegółowy wykaz nazwisk zawarto w tabeli 1. 
Wśród wymienionych należy wyróżnić Jana Dembowskiego (1729-1809 
r.), późniejszego szambelana S. A. Poniatowskiego, a następnie bpa ka
mienieckiego, jego brata Stefana -  członka Rady Nieustającej, braci: 
Andrzeja (1739-1787 r.) i Franciszka Ksawerego (1742-1814 r.) Ogiń
skich oraz ich kuzyna Mateusza (zm. 1786 r.).

51 Collegii Varsaviensis..., bns; K. P u c h o w s k i ,  Edukacja „losem urodzenia wy
znaczonych"..., s. 89.
52 Mémoires du roi Stanislas Auguste Poniatowski, t. II, Leningrad 1924, s. 267; 
J. K ł o c z o w s k i, op. cit., s. 678.
53 Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 234; R. W. W o ł o s z y ń s k i ,  
Portalupi..., s. 670; idem, Obskuranci czy oświeceni?..., s. 230.
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Tab. 1 Imienny wykaz (niepełny) uczniów Collegium Nobilium
w latach 1742-1759

Rok
szkolny

Nazwisko i imię Źródło

1742/43 Brzezieński Dominik 
Dembowski Mikołaj 
Dembowski Jan 
Dembowski Stefan 
Podoski Ignacy 
Podoski Michał 
Podoski Adam 
Husarzewski Jan 
Denhoff Piotr

Dramat staropolski. Od początków  
do powstania sceny narodowej. Bi
bliografia, 1.1, Wrocław 1965, s. 259; 
K. Estreicher, Bibliografia polska, 
t. 31, Kraków 1936, s. 135.

1743/44 Podoski Adam 
Wessel Ignacy 
Sierakowski Teodor 
Dembowski Jan 
Dembowski Mikołaj 
Dembowski Stefan 
Rozwadowski Florian 
Czosnowski Jan

Dramat..., s. 252-253;
K. Estreicher, op. cit., 
t. 22, Kraków 1908, s. 311.

1744/45 Załuski Jan
Niemirycz Bonawentura 
Wessel Ignacy 
Pietrowicz Adam 
Borejko Andrzej 
Borejko Feliks 
Dembowski Stefan 
Dembowski Jan 
Dembowski Mikołaj 
Sierakowski Teodor 
Rozwadowski Florian 
Garczyński Stefan 
Dunin Fryderyk 
Czosnowski Jan 
Karśnicki Piotr 
Chwałkowski Andrzej 
Zieliński Ignacy 
Szydłowski Seweryn

Dramat..., s. 241;
K. Estreicher, op. cit., 
t. 22, Kraków 1908, s. 308.
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1745/46 Garczyński Stefan 
Dembowski Antoni 
Dembowski Stefan 
Pietrowicz Adam 
Rozwadowski Florian 
Poniatowski Stanisław 
Borejko Andrzej 
Borejko Feliks 
Kossowski Stanisław 
Matuszewicz Leon 
Szydłowski Seweryn 
Wessel Ignacy 
Iwański Kajetan

Dramat..., s. 244-245; 
K. Estreicher, op. cit., 
t. 22, s. 309.

1746/47 Iwański Kajetan 
Rzewuski Stanisław 
Rzewuski Józef 
Kossowski Roch 
Borejko Feliks 
Poniatowski Stanisław 
Rozwadowski Florian 
Pietrowicz Adam 
Krzycki Stanisław 
Dembowski Antoni 
Szydłowski Seweryn

Dramat..., s. 236, 258; 
Wiadomość historyczna 
o księżach Teatynach..., 
s. 235.

1748/49 Łoś Dominik 
Rzewuski Stanisław 
de Lascaris Teodor 
de Lascaris Jerzy 
Krzycki Stanisław 
Slizień Józef 
Skrzetuski Michał

Dramat..., s. 462-463.

1749/50 Krzycki Stanisław 
Rzewuski Stanisław 
de Lascaris Teodor 
de Lascaris Jerzy 
Slizień Józef 
Rzewuski Józef 
Zabiełło Mikołaj 
Loś Dominik 
Dembski Karol 
Zyberk Jan 
Nakwaski Wojciech

Dramat..., s. 242;
K. Estreicher, op. cit., 
t. 14, Kraków 1896, s. 100.
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1754/55 de Lascaris Jerzy 
de Lascaris Teodor 
Grabowski Adam

-  kasztelanie gdański 
Grabowski Mikołaj

-  kasztelanie gdański 
Ogiński Ksawery

-  kasztelanie trocki 
Żółkowski Karol

-  podczaszyc inflancki 
Ogiński Andrzej

-  kasztelanie trocki 
Miączyński Leon

-  kasztelanie podlaski 
Rzewuski Seweryn

-  wojewodzie podolski 
Ogiński Mateusz

-  kasztelanie witebski 
Gliński Benedykt

-  starościc niżyński 
Dembowski Filip

-  łowczyc zawkrzyński 
Swidziński Wincenty

-  podkomorzyc rawski 
Lubomirski Adolf

-  chorążyc koronny 
Bogusz Mikołaj

-  chorążyc czerwonogrodzki 
Karczewski Antoni

-  starościc Prusinowski

Dramat..., t. II, cz. 2, 
Wrocław 1978, s. 322-323.

1756/57 Sierakowski Andrzej 
Grabowski Andrzej 
Grabowski Mikołaj 
Grabowski Adam 
Rzewuski Seweryn 
Szczytt Justynian 
Wojniłowicz Adam 
Ogiński Karol 
Szujski Adam

Dramat..., t. I, s. 160.
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1758/59 Ogiński Karol
-  starosta wejgowski 

Cichocki Jan
-  chorąży w regimencie 

królowej Jadwigi
Sierakowski Andrzej

-  strażnikowicz koronny 
Sierakowski Karol

-  strażnikowicz koronny 
Szydłowski Adam

-  chorążyc warszawski 
Granowski Michał

-  starościc tamogórski 
Orsetti Jan

-  miecznikowicz podlaski 
Karaś Ignacy

-  cześnikowicz liwski 
Rejtan Michał

-  strażnikowicz nowogródzki 
Potocki Michał

-  starościc błoński

Dramat..., t. II, cz. 2, 
s. 324.

Oprócz wyżej wymienionych nazwisk do grona uczniów Collegium 
Nobilium należeli: Stanisław Poniatowski, synowiec króla Stanisława 
A. Poniatowskiego, syn Kazimierza, podkomorzego koronnego (roz
począł naukę w 1765 r.), bracia króla -  Michał Jerzy, późniejszy pry
mas (odnotowany w 1746 r.), oraz Andrzej, a także synowie Leonarda 
Worcella, kuchmistrza koronnego, i Adama Brzostowskiego, kaszte
lana połockiego (wymienieni w 1783 r.).

Wychowankiem (przed 1783 r.) był też Ignacy Krasicki (ur. 1767 r.), 
bratanek bpa Ignacego Krasickiego. W gronie uczniów znaleźli się tak
że 3 synowie Wacława Rzewuskiego, hetmana wielkiego koronnego -  
Stanisław Ferdynand (1737-1786 r.), Józef (1739-1816 r.) i Seweryn 
(1743-1811 r.)54.

54 Mémoires cłu roi..., s. 207; J. K ł o c z o w s k i, op. cit., s. 678-679; J. B a r t o 
s z e w i c z ,  op. cit., s. 394, 396; R. W. W o ł o s z y ń s k i ,  Portalupi..., s. 670, 671 ; 
J. L u k a s z e w i c z, op. cit., s. 142; Z. Z i e 1 i ń s k a, Poniatowski Michał Jerzy, 
w: PSB, t. 27, Wrocław 1983, s. 455; K. O l s z a ń s k i ,  Krasicki Ignacy, w: PSB, 
t. 15, Wrocław 1970, s. 150; S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 44.
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Jak wspomniano, niemożliwe jest ustalenie pełnej listy uczniów 
szkoły oraz liczebności poszczególnych roczników. W tabeli 2 podano 
jedynie minimalną ich liczbę w danym roku szkolnym.

Tab. 2 Liczba uczniów w okresie 1742-1783 r.

R o k  s z k o ln y M in im a ln a  lic z b a  u c z n ió w

1742/43 9

1743/44 ponad 8

1744/45 18

1745/46 13

1746/47 11

1748/49 ponad 7

1749/50 11

1754/55 16

1756/57 9

1758/59 ponad 10

1781/82 11

1782/83 4

Źródło: Dramat..., t. I; t. II, cz. 2, passim; J. Łukaszewicz, op. cit., s. 141; 
A. Zahorski, op. cit., s. 430.

Czas pobytu uczniów w szkole był dość zróżnicowany. Z grupy 
75 uczniów wymienionych w tabeli 1 -  48 osób odnotowanych zostało 
w 1. roku szkolnym, 10 -  przebywało w szkole co najmniej 2 lata, 10 -  
co najmniej 3 lata, 5 -  co najmniej 4 lata i 2 co najmniej 7 lat (patrz tab. 
3). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dane dotyczące uczniów nie 
są pełne i zapewne część odnotowanych w tabeli 1 uczniów przebywała 
w szkole dłużej niż sugeruje tabela. Jednak zauważyć można, że często 
młodzież pozostawała w Collegium Nobilium 2-3 lata. Tak było także 
w przypadku najbardziej znanego wychowanka szkoły -  Stanisława An
toniego Poniatowskiego, przyszłego króla. Przebywał on tu w roku szkol
nym 1745/46 i 1746/47. Król wysoko cenił sobie pobyt w szkole oraz
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kontakty z ks. A. Portalupim. W dowód wdzięczności w 1774 r. wybił 
złoty medal na jego cześć z łacińskim napisem Institutoń iuventutis suae 
(Nauczycielowi mej młodości)55.

Tab. 3 Czas pobytu konwiktorów w Collegium Nobilium 
w latach 1742-1759 (uwzględniono pobyt co najmniej dwuletni)

N a z w isk o  i im ię L a ta  p o b y tu

Dembowski Mikołaj 1742-45
Dembowski Jan 1742-45
Dembowski Stefan 1742-46
Wessel Ignacy 1743-45
Sierakowski Teodor 1743-45
Rozwadowski Florian 1743-47
Czosnowski Jan 1743-45
Pietrowicz Adam 1744-47
Borejko Andrzej 1744-46
Borejko Feliks 1744-47
Garczyński Stefan 1744-46
Szydłowski Seweryn 1744-47
Rzewuski Stanisław 1746-50
Rzewuski Józef 1746-50
Krzycki Stanisław 1746-50
Iwański Kajetan 1745-47
Poniatowski Stanisław Antoni 1745-47
Dembowski Antoni 1745-47
de Lascaris Teodor 1748-55
de Lascaris Jerzy 1748-55
Ślizień Józef 1748-50
Łoś Dominik 1748-50
Grabowski Mikołaj 1754-57
Grabowski Adam 1754-57
Rzewuski Seweryn 1754-57
Ogiński Karol 1756-59
Sierakowski Andrzej 1756-59

Źródło: Dramat..., t. I, s. 160, 236-237, 240-242, 244-245, 252-253, 257-260, 462- 
463, 480, 486-487; t. II, cz. 2, s. 321-324.

55 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 392, 396; R. W. W o ł o s z y ń s k i ,  Portalupi..., 
s. 670; Wiadomość historyczna o księżach Teatynach..., s. 236.
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Podobnie zróżnicowany był wiek uczniów. I tak np. w 1746 r. 
w szkole pobierał naukę 10-letni Michał Poniatowski (ur. 1736 r.)56, 
a w 1754 r. edukację rozpoczął 11-letni Seweryn Rzewuski (ur. 1743 
r.). W zbliżonym wieku był Stanisław Poniatowski (ur. 1754 r.), brata
nek króla, który przebywał w szkole ok. 1765 r. Sam król (ur. 1732 r.) 
stał się uczniem w wieku 13 lat57. Jak już wspomnieliśmy odegrał on 
ważną rolę w działalności Collegium Nobilium. Uczył się tu w latach 
1745-1747. Opiekował się mm osobiście A. Portalupi. Król w swych 
pamiętnikach bardzo pozytywnie oceniał naukę i pobyt w kolegium. 
Kontakty z Portalupim utrzymywał jeszcze przez wiele lat po zakoń
czeniu swej edukacji. Król powierzył teatynom wychowanie swego 
synowca -  Stanisława Poniatowskiego (syna Kazimierza), podkomo- 
rzyca wielkiego koronnego. Władca wspierał kolegium pieniędzmi oraz 
brał udział często w egzaminach publicznych konwiktorów i w grywa
nych przez nich przedstawieniach teatralnych. Zachowały się informa
cje, że król uczestniczył 2 razy (24 V i 2 VII 1765 r.) w egzaminie 
swego synowca -  Stanisława. Był obecny także na uroczystości świę
ceń biskupich Ignacego Krasickiego, które odbyły się 28 XII 1766 r. 
w kościele teatyńskim. Na prośbę Portalupiego król w kwietniu 1783 r. 
interweniował u rodziców wychowanków kolegium: Leonarda Worcel
la i Adama Brzostowskiego, którzy nie uiścili należnego czesnego za 
pobyt synów58. J. Bartoszewicz, oceniając postawę króla wobec teaty- 
nów, wyraził się jednak bardzo krytycznie o władcy. Stwierdził, iż „nic 
wszelako król Stanisław dla teatynów me zrobił” oraz że ,jako uczeń 
teatyński nie podtrzymał ich bytu w Warszawie”59.

4cl. Program dydaktyczno-wychowawczy
Programu nauczania realizowanego w konwikcie teatyńskim 

w pierwszych dziesięcioleciach nie znamy. Dość szczegółowe informa
cje na ten temat zachowały się natomiast o Collegium Nobilium. Zostały

56 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 394.
57 Z. Z i e 1 i ń s k a, op. cit., s. 455; J. M i c h a l s k i ,  Poniatowski Stanisław, w: PSB, 
t. 27, Wrocław 1983, s. 481; K. Z i e n k o w s k a, op. cit., s. 6; J. B a r t o s z e w i c z ,  
op. cit. s. 396.
58 J. Ł u k a s z e w i c z ,  op. cit., s. 142; Wiadomość historyczna o księżach Teaty
nach..., s. 235; J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 392, 396; R. W. W o ł o s z y ń s k i ,  
Portalupi..., s. 671.
59 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 396, 397.
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zawarte w ręcznie napisanej broszurze reklamowej, puszczonej w obieg 
przed otwarciem tej szkoły. Ponadto ta sama informacja, zatytułowana 
Collegii Varsaviensis apud Clericos regidares instituti brevis notitia 
została wydana drukiem w późniejszych latach, a także dołączona do 
drukowanego programu sztuki Themistocles wystawionej w 1743 r.60 
Tekst ten miał służyć zainteresowanym zapoznaniu się z postulowanym 
programem nauczania i wychowania. Dzięki temu możemy zoriento
wać się w zakresie prowadzonego kształcenia oraz ocenić stopień no
watorstwa tej szkoły. Drugim podstawowym źródłem do poznania pro
gramu dydaktyczno-wychowawczego kolegium jest inna broszura, za
tytułowana Wiadomość o edukacyi młodzi szlacheckiej w Collegium 
Warszawskim XX. Theatynow (bez miejsca i roku druku)61.

Celem konwiktu była nauka i wychowanie młodzieży szlacheckiej 
zgodne z potrzebami państwa i narodu, „któremu na tym najbardziej 
zależy, nie tylko mieć mężów cnotliwych i uczonych, ale też ku pomo
cy Ojczyzny nader zdolnych”. Będąc cudzoziemcami, teatyni nie orien
towali się jednak zbytnio w potrzebach stanu szlacheckiego w zakresie 
wychowania62. Nie znali języka polskiego, pomimo to zobowiązali się 
do wychowywania młodzieży w duchu polskim, do pielęgnowania 
u uczniów cnót rycerskich, odwagi oraz przygotowywania ich do uczci
wego życia63. Zwracali uwagę na to, iż naukę w każdej ówczesnej szko
le średniej należało traktować jak studia zagraniczne, podczas których 
niezbędna jest znajomość języków obcych. Uważali, że w procesie 
kształcenia me był ważny konkretny język, lecz samo mówienie, które 
miało uszlachetniać umysły. Ich kształcenie powinno zmierzać do opa
nowania całej wiedzy potrzebnej dorosłym ludziom, aby potrafili swo
bodnie wyrażać swe myśli, dążenia oraz przedstawiać fakty64.

60 K. E s t r e i c h e r ,  Bibliografia polska, t. 31, Kraków 1936, s. 135-136.
61 Do naukowego obiegu dokument ten wprowadził K. P u c h o w s k i ,  analizując 
szczegółowo jego zawartość w pracy: Edukacja ,,losem urodzenia wyznaczonych"..., 
s. 79-94.
62 Ł. K u r d y b a c h a ,  Działalność pedagogiczna..., s. 367.
63 K. P u c h o w s k i ,  Z dziejów wychowania obywatelskiego w szkołach Pierwszej 
Rzeczypospolitej, w: Wychowanie a społeczeństwo obywatelskie, red. J. Ż e b r o w 
ski ,  Gdańsk 1994, s. 21.
64 Collegii Varsaviensis..., bns; Mémoires du roi..., s. 207; J. K ł o c z o w s k i ,
op. cit., s. 672; Ł. K u r d y b a c h a ,  Działalność pedagogiczna..., s. 367.
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Celem wychowawczym szkoły było wyrobienie w uczniach takich 
zasad życiowych, „by w dążeniu do najlepszego i uczciwego sposobu 
życia kierowali się pragnieniem sławy, umiłowaniem cnoty, a nie 
nikczemnym strachem przed karą”65. Zwracano przy tym uwagę na 
kształtowanie cnoty, zdrowego rozsądku i inteligencji. W kolegium 
kładziono duży nacisk na naukę zasad dobrego wychowania i ogłady 
towarzyskiej oraz sztuki konwersacji. Teatyni warszawscy jako pierw
si w Polsce opracowali program zindywidualizowanego kształcenia 
szlacheckich wychowanków, dostosowany do ich przyszłych funkcji 
społecznych. Program ten (oparty na założeniach pedagogicznych 
Johna Locka) uwzględniał zagadnienia psychologii pedagogicznej 
i godził praktykę chrześcijańską z ideałem człowieka66.

Wszystkie ówczesne kolegia zakonne łączył prymat wychowania 
religijnego. Dlatego także teatyni zwracali na nie szczególną uwagę. 
Dowodzi tego fakt, iż we wspomnianej Wiadomości o edukacji młodzi 
szlacheckiey... w I rozdziale tego dokumentu umieścili informacje na 
temat „rzeczy do religii i pobożności należących”. Wychowanie w ko
legium oparte było więc na religii, jednak wolnej od przesady i dewo
cji. Uczniowie mieli prezentować zalety „chrześcijanina godnie uro
dzonego”, aby przez naukę religii i praktyki pobożne umacniali się 
wbojaźni Bożej, miłości cnoty, uczciwości, aby nienawidzili występ
ków i uczyli się życzliwości dla biednych67. Uczniowie uczestniczyli 
codziennie we mszy św., raz w miesiącu przystępowali do spowiedzi. 
Lekcje religii odbywały się tylko w niedziele i święta, i to nie w szko
le, ale w kościele. Zajęcia z religii prowadzone były po włosku. Te
atyni dążyli do wpojenia wychowankom zasad moralnych opartych 
nie tyle na religii, co raczej na honorze, ambicji, umiłowaniu prawdy, 
właściwym stosunku do innych ludzi. Nad działaniami wychowaw
czymi czuwali nie tylko nauczyciele, ale też świeccy ochmistrze 
i służba, starannie dobierana przez teatynów. Lokaje troszczyli się 
o czystość pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez uczniów 
oraz o ich ubiór68.

65 Collegii Varsaviensis..., bns; S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 47.
66 S. G r a c i o t t i ,  op. cit., s. 47; K. P u c h o w s k i ,  Edukacja ,,losem urodzenia 
wyznaczonych"..., s. 83.
67 K. P u c h o w s k i, Edukacja ,,losem urodzenia wyznaczonych "..., s. 82-83.
68 Collegii Varsaviensis..., bns; J. K i t o w i c z, op. cit., s. 60; Wiadomość historyczna o 
księżach Teatynach..., s. 235; Ł. K u r d y b a c h a ,  Działalność pedagogiczna..., s. 368;
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O zakresie nauczania teatyni tak informowali: „Dozorowi naszemu 
powierzeni kawalerowie młodzi, pierwej języków, po tym poetyki 
i retoryki, dalej matematyki, na koniec filozofii uczą się, a przy tym 
wszystkim historii”. Jak z powyższego wynika, program nauczania 
starał się godzić wiedzę językowo-retoryczną z przedmiotami mate
matyczno-przyrodniczymi, z tym że do języków przywiązywano 
szczególną wagę69. O roli nauczania języków obcych teatyni wyrażali 
się następująco: „Języki, których uczymy się są: łaciński, francuski, 
niemiecki i włoski, a tych używanie jest u nas ustawiczne. Z rana po 
francusku, po obiedzie po niemiecku, przy stole po włosku, w szko
łach po łacinie rozmawiają”70. Wprowadzenie nauki języków nowo
żytnych miało na celu przybliżenie i zapoznanie uczniów z dorobkiem 
myśli i literatury zachodniej. Ponadto teatyni chcieli przygotować 
wychowanków do przyszłej służby dyplomatycznej71.

Realizację programu kształcenia rozpoczynano od języka łacińskie
go, niemieckiego i francuskiego. Nauka tych dwóch ostatnich języków 
była konsekwencją tego, że francuski i niemiecki były językami obo
wiązującymi na dworze Sasów, a francuski był ponadto językiem salo
nów zachodniej Europy XVIII w. Oba te języki traktowano jako nie
zbędne w życiu publicznym. Język łaciński w tym okresie był przez nie 
wypierany, pozostawał jednak nadal językiem szkoły i nauki7-. Języka 
włoskiego, z braku czasu w ramach zajęć dydaktycznych, uczono przez 
konwersację przy okazji spożywania wspólnych posiłków. Istniał obo
wiązek posługiwania się przez uczniów w kontaktach z nauczycielami 
i służbą językami obcymi. Także zajęcia z historii odbywały się w jed
nym z trzech pierwszych języków. Nauczając języków nowożytnych, 
teatyni pragnęli przygotować swych wychowanków do stania się do
brymi obywatelami państwa i zarazem świata73.

Łacina, wbrew dotychczasowej tradycji, przestała odgrywać rolę 
pierwszoplanową. Uczono jej nie poprzez wkuwanie reguł gramatycz-

A. W o j t k o w s k i, op. cit., s. 46; B. P I e ś n i a r s k i, Zarys historii laicyzacji oświa
ty i wychowania w Polsce, Warszawa 1961, s. 16-17; J. B a z y d 1 o, op. cit., kol. 541.
69 K. P u c h o w s k i ,  Collegium NobiliumSocietatis Jesu w Warszawie wobec 
oświeconej Europy", „Wiek Oświecenia”, t. 17, 2001, s. 130.
70 Cyt. za: ibidem.
71 K. P u c h o w s k i, Edukacja ,, losem urodzenia wyznaczonych ”..., s. 85.
72 T. B i e ń k o w s k i, op. cit., s. 55.
73 S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 46.
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nych, lecz przez długotrwałą lekturę autorów antycznych. Zrezygno
wano z powszechnie używanego w katolickim szkolnictwie staropol
skim podręcznika gramatyki Alwara74 75.

Po opanowaniu podstawowych wiadomości z poetyki uczniowie 
rozpoczynali naukę retoryki opartej na najlepszych wzorach i lekturze 
autorów klasycznych, m.in. Kwintyliana. Można przypuszczać, że 
teatyni chcieli zerwać z powszechnie funkcjonującą w szkołach wy
mową barokową, a retorykę oprzeć na wzorach klasycznych. Problem 
zepsucia wymowy stał się jednym z przedmiotów krytyki ówczesnych 
polskich reformatorów oświeceniowych73. Dbano, by wychowanko
wie w czasie wygłaszania przemówień przyjmowali odpowiednią 
postawę, układ ciała i elegancję ruchów. W ramach zajęć retorycz
nych, podobnie jak jezuici, teatyni uczyli uczniów mów panegirycz- 
nych, przemówień z okazji różnych uroczystości rodzinnych, prywat
nych itp. oraz pisania listów gratulacyjnych i kondolencyjnych, czy
niąc tym samym ustępstwo na rzecz polskiej tradycji retorycznej76.

W kolegium równocześnie z łaciną uczono historii, o której teatyni 
wyrażali pogląd, że ,Jest do zaprawienia umysłu młodzi nie mniej 
zgodną jak potrzebną”77. W nauczaniu tego przedmiotu posługiwano 
się metodą poglądową. Korzystano przy tym z map historycznych. 
Szczególną rolę odgrywała historia nowożytna traktowana jako nauka 
o świecie. Miała ona przygotowywać uczniów do przyszłej działalno
ści politycznej i dyplomatycznej. W trakcie zajęć z tego przedmiotu 
zaznajamiano z granicami państw, ich podziałami administracyjnymi, 
formami rządów, dynastiami i ich historią, religiami, geografią i kli
matem. Z kolei nauka dziejów ojczystych służyła formowaniu obywa
tela -  „historii wszyscy się uczą, bądź lat jakichkolwiek będą”. Nauka 
historii Polski odbywała się po wykładzie historii „uniwersalnej”. 
Z przykładów ojczystych, zdaniem teatynów, płynęła najlepsza nauka

74 Ibidem.
75 T. B i e ń k o w s k i ,  op. cit., s. 66.
76 Collegii Varsaviensis..., bns; „Kurier Polski”, 1743, nr 355; Mémoires du roi..., 
s. 207; Ł. K u r d y b a c h a ,  Działalność pedagogiczna..., s. 368; idem, Wstąp, 
w: Stanisław Konarski. Pisma pedagogiczne, opr. Ł. K u r d y b a c h a ,  Wrocław 
1959, s. XVII; J. K ł o c z o w s k i, op. cit., s. 678; A. W o j t k o w s k i, op. cit., s. 46; 
J. B a z y d ł o ,  op. cit., kol. 541; J. B a r t o s z e w i c z ,  op. cit., s. 394; S. G r a -  
c i o 11 i, op. cit., s. 46.
77 K . P u c h o w s k i ,  Collegium Nobilium..., s. 130.
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dla przyszłych elit politycznych, zwłaszcza w sferze sposobów rzą
dzenia państwem. Elementem historii Polski były także wykłady z za
gadnień prawno-administracyjnych dotyczące aktualnego ustroju poli
tycznego Rzeczypospolitej. Wyeksponowanie dziejów ojczystych miało 
w ówczesnych realiach politycznych, cechujących się groźbą utraty 
suwerenności państwowej, niebagatelne znaczenie'8.

Teatym doceniali rolę nauk matematycznych zaniedbywanych do
tychczas w szkołach katolickich. Stąd oprócz przedmiotów językowo- 
retorycznych uczono przedmiotów realnych: geografii (krajopisarstwa), 
arytmetyki (rachmistrzostwa) i geometrii (miernictwa)78 79. Największą 
wagę w trzech pierwszych klasach (gramatyki, poetyki i retoryki) 
przykładano do geografii -  fizycznej (matematycznej) i politycznej 
(historycznej). W ramach zajęć z tego przedmiotu zapoznawano 
uczniów najpierw z geografią sferyczną oraz ćwiczono posługiwanie się 
globusem. Następnie ukazywano w skrócie dzieje bardziej znanych 
ludów oraz ich rolę w historii ludzkości. Znacznie dokładniej omawiano 
geografię państw istniejących w XVIII w. Analizowano ich położenie, 
granice, klimat, hydrografię, bogactwa naturalne, demografię, ustrój, 
obyczaje ltp. Ta część geografii uzupełniała wiedzę z zakresu wspo
mnianej wiedzy o świecie. Na zajęciach z geografii stale korzystano 
z pomocy dydaktycznych w postaci map i globusów. Wiadomości zdo
byte na lekcjach młodzież utrwalała sobie podczas specjalnych gier 
i zabaw organizowanych dla mej w czasie rekreacji. Realizując w ten 
sposób omawiany przedmiot, teatym pragnęli dać uczniom dobrą zna
jomość zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości narodów80.

Znaczące miejsce w programie szkoły przypadło geometrii, której 
uczono z wykorzystaniem różnych figur, brył oraz ćwiczeń nawiązu
jących do codziennego życia. Głównym celem nauczania tego przed
miotu było nabycie przez uczniów umiejętności dokonywania pomia
rów terenu. W tym celu dwa razy w tygodniu odbywały się dwugo
dzinne zajęcia praktyczne w terenie, które możemy uznać za nową 
metodę dydaktyczną. Uczniowie, których nie interesował ten przed-

78 Collegii Varsaviensis..., bns; K. P u c h o w s k i ,  Z dziejów wychowania..., s. 21; 
Por. T. B i e ń k o w s k i, op. cit., s. 56 -  w odniesieniu do szkół pijarów i jezuitów.
79 K. P u c h o w s k i ,  Collegium Nobilium..., s. 130.
80 Collegii Varsaviensis..., bns; Ł. K u r d y b a c h a ,  Działalność pedagogiczna...,
s. 369; S. L i p k o ,  Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej,
Warszawa 1973, s. 99; S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 46.
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miot, mogli czas przeznaczony na jego naukę poświęcić na pogłębia
nie wiedzy z matematyki i astronomii81.

Ważnym przedmiotem wykładanym w kolegium była filozofia. Jej 
naukę rozpoczynano, zgodnie z tradycyjnymi podziałami, od logiki i me
tafizyki. Wykładano je nie tylko w oparciu o dzieła dawnych filozofów, 
lecz także korzystając z pisarstwa filozofów współczesnych. Tym dzia
łom filozofii nie poświęcano jednak zbyt wiele uwagi. Natomiast znacz
nie szczegółowiej analizowano fizykę. Przyczynił się do tego rektor 
A. Portalupi. Lekcje poświęcano wyjaśnianiu ważniejszych zjawisk 
natury. Program tego przedmiotu uwzględniał mechanikę, statykę, hy- 
drostatykę, balistykę oraz optykę. Zajęcia realizowano przy pomocy 
eksperymentów. W nauczaniu fizyki przybliżano osiągnięcia wybitnych 
ówczesnych uczonych-fizyków: m.in. Niemca Krystiana Wolffa, Fran
cuza Mariotte’a, Holendrów -  Wilhelma Jakuba Gravesande’a, Piotra 
van Musschenbrocka i Anglika Izaaka Newtona oraz zalecano stałą lek
turę tych, zdaniem teatynów, najsławniejszych filozofów. W nauczaniu 
fizyki teatyni pragnęli eksponować wszystkie współczesne, a przy tym 
istotne osiągnięcia uczonych z tego zakresu. Pominięto natomiast mi
strzów filozofii antycznej i chrześcijańskiej myśli średniowiecznej. Mło
dzież zachęcano, by nie lękała się nowości, lecz podejmowała nowe 
wyzwania w zakresie odnajdywania nowych dróg wiedzy82.

Dla kandydatów do służby wojskowej organizowano zajęcia z piro
techniki, architektury cywilnej i wojskowej83.

Teatyni me przykładali jakiejś szczególnej wagi do nauczania języ
ka polskiego, z którego korzystali „ile potrzeba”. Posługiwanie się 
przez uczniów polszczyzną ograniczano do tego, „żeby i gładko pisali 
i do obcych słów wyrozumienia ojczyste wynajdowali z przyzwoitym 
mocy onych wyrozumienia, atoli rozmowy pospolitym językiem [były] 
zabronione”. Młodzież miała zdobywać znajomość języka rodzimego, 
czytając samodzielnie utwory polskich autorów84.

81 Collegii Varsaviensis..., bns; L. K u r d y b a c h a ,  Działalność pedagogiczna..., 
s. 369; idem, Wstęp..., s. XVII; A. W o j t k o w s k i, op. cit., s. 46; S. G r a c i o 11 i, 
op. cit., s. 46.
82 S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 46-47.
83 Collegii Varsaviensis..., bns; L. K u r d y b a c h a ,  Działalność pedagogiczna..., 
s. 370; idem, Wstęp..., s. XVIII; A. W o j t k o w s k i, op. cit., s. 46; J. B a z y d ł o, 
op. cit., kol. 541; T. B i e ń k o w s k i, op. cit., s. 55.
84 K. P u c h o w s k i, Collegium Nobilium..., s. 130-131.
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Program szkoły uzupełniały modne wówczas tzw. kunszty (elegantia 
civilis) -  nauka muzyki, tańca, rysunków, jazdy konnej, fechtunku83.

Analiza programu szkoły pozwala wysnuć wniosek, że teatyni 
stworzyli i realizowali nowatorski, jak na warunki polskie, program 
kształcenia. Dotyczył on zwłaszcza nauczania literatury (gramatyki, 
poetyki, retoryki), nauk ścisłych i filozofii86.

Każdy rok szkolny kończyły egzaminy publiczne konwiktorów, 
w których w charakterze słuchaczy uczestniczyli rodzice i opiekuno
wie uczniów, m.in. także król S. A. Poniatowski87.

5. Działalność teatralna

Teatyni w swej działalności oświatowej (wzorem innych zakonów 
nauczających) doceniali rolę teatru szkolnego. Teatr uczniowski w XVII 
i XVIII w. uznawany był za niezbędny element życia szkolnego w kole
giach prowadzonych w Polsce przez zakony nauczające. Najwcześniej 
zorganizowali go jezuici, później również pijarzy. Instytucja ta upo
wszechniła się też w kolegiach teatyńskich we Lwowie i Warszawie.

Teatr w kolegium warszawskim prawdopodobnie rozpoczął dzia
łalność w początkach lat 40. XVIII w. Historycy wiążą fakt jego po
wstania z A. Portalupim, który pojawił się w Warszawie w 1740 r. 
i był uznawany za osobę o ambicjach literackich88.

Teatyni (wzorem innych zakonów nauczających) przyznawali te
atrowi osobną i ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
Zgodnie z ówczesnymi założeniami pedagogicznymi realizowanymi 
w różnych kolegiach zakonnych występy publiczne młodzieży miały 
spełniać szereg funkcji: doskonalić znajomość języków obcych, wy
mowę, rozwijać pamięć, bogacić wyobraźnię i ułatwiać przyswojenie 
słów, tekstów i sentencji oraz kształtować właściwą postawę ciała, 
gestykulację i mimikę. Miały one dla młodzieży szlacheckiej duże

85 J. Ł u k a s z e w i c z ,  op. cit. s. 141; Wiadomość historyczna o księżach Teaty- 
nach..., s. 234; Ł. K u r d y b a c h a ,  Działalność pedagogiczna..., s. 370.
86 S. G r a c i o 11 i, op. cit., s. 46.
87 J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 396; J. Ł u k a s z e w i c z, op. cit., s. 142.
88 T. B i e ń k o w s k i ,  Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich
rola ideowa, Wrocław 1967, s. 79. M. K w i a t k o w s k a (Kultura teatralna i mu
zyczna, w: M. B o g u c k a  i i n., op. cit., s. 468-473), pisząc o teatrze szkolnym
w Warszawie w połowie XVIII w., pomija istnienie teatru teatyńskiego.
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znaczenie, gdyż przygotowywały ją  do przyszłej działalności poli
tycznej i publicznej89.

Sztuki wystawiano prawdopodobnie w każdym roku szkolnym 
(najczęściej w karnawale, w zapusty -  ostatki, przypadające w lutym 
lub marcu)90. Przedstawienia odgrywano w godzinach popołudniowych, 
być może wzorując się na zwyczajach obowiązujących wpijarskim 
Collegium Nobilium w Warszawie -  tam rozpoczynano je między 1500 
a 1600. I tak Themistoclesa, przygotowanego na zapusty 1759 r., wysta
wiono 18, 21 i 23 II, a przedstawienia rozpoczynano o godzinie 1600.91

Zdarzały się też okazje nadzwyczajne. Sytuacja taka zaistniała 
w 1754 r., kiedy to we wrześniu w czasie obrad sejmu odegrano 2 sztu
ki -  dramat Łaskawość Tita cesarza oraz komedię Le Grondeur to jest 
Zrzędny Hałaśnik.92 Można domniemywać, że teatyni chcieli w ten 
sposób rozreklamować swój konwikt wśród posłów szlacheckich93.

Wśród gatunków dominowały tragedie i dramaty, zdarzały się też 
komedie94. Autorem sztuk grywanych w teatrze teatyńskim był ks. 
Piotr Metastasio (1698-1782 r.), nadworny poeta cesarski, najwybit
niejszy poeta arkadyjski, twórca oratoriów, melodramatów i oper. 
Reżyserami i autorami sztuk byli, analogicznie jak w szkołach jezu
itów lub pijarów, zazwyczaj profesorzy -  teatyni. Wydaje się, że 
głównym dostawcą tekstów teatralnych był A. Portalupi, wykazujący 
duże zdolności translatorskie i literackie. Portalupi najczęściej doko
nywał tłumaczeń na język łaciński sztuk włoskich autorstwa P. Meta- 
stasia szczególnie o tematyce antycznej, jednak z wyraźnymi odnie
sieniami do współczesnych spraw państwowych w Rzeczypospolitej,

89 K. W i e r z b i c k a - M i c h a l s k a ,  Teatr w Polsce w XVIII wieku, Warszawa 
1977, s. 52-53; M. K w i a t k o w s k a, op. cit., s. 468-469.
90 J. Ł u k a s z e w i c z, op. cit., s. 141.
91 K. E s t r e i c h e r, op. cit., t. 31, s. 136; Por. R. M ą c z y ń s k i ,  Teatr pijarskiego 
konwiktu Collegium Nobilium w Warszawie, „Pamiętnik Teatralny”, R. 37, 1988, 
z. 3-4, s. 316.
92 Biblioteka PAN w Krakowie, rps 361; J. L e w a ń s k i ,  Miscellanea z czasów 
saskich, „Pamiętnik Teatralny”, R. 14, 1965, z. 1, s. 17; Por. R. M ą c z y ń s k i ,  
op. cit., s. 307.
93 Wiadomość historyczna o księżach Teatynach,.., s. 235.
94 J. B a r t o s z e w i c z ,  op. cit., s. 390. W pijarskich Collegiach nobiliach zgodnie 
z „Ordynacjami” zalecano grywać komedie francuskie lub niemieckie -  R. M ą -  
c z y ń s k i, op. cit., s. 312.



176 ROMAN PELCZAR

eksponujące wzorce osobowe dobrego króla i obywatela)5. Można 
sądzić, że wprowadzenie przez Portalupiego do teatru języka łaciń
skiego miało na celu lepszy i łatwiejszy odbiór sztuk przez szlachtę, 
wśród której sporo osób znało ten język. Występy bowiem dostępne 
były dla publiczności z zewnątrz. Ponieważ w kolegium nie posługi
wano się językiem polskim, dlatego rzadko wystawiano przedstawie
nia polskojęzyczne95 96 97.

Niektóre sztuki grywano wielokrotnie. Przypuszczalnie najbardziej 
popularna była tragedia Themistocles,przetłumaczona z włoskiego na 
łacinę przez A. Portalupiego, którą grano w zapusty 1743 r. aż pięć 
razy. Potem jeszcze szósty raz dla szlachty, która w tym wcześniej
szym terminie była nieobecna w stolicy. Tragedia ta została wydana 
drukiem, po czym jeszcze później grywano ją  w Warszawie . Drugą 
tragedię pod tytułem Demophonw karnawale 1746 r. grano trzy razy. 
Była to sztuka Metastasia, przetłumaczona na łacinę przez A. Portalu- 
piego. Została ona później także wydrukowana98 99.

Aktorami w inscenizacjach wystawianych w kolegium byli konwik- 
torzy. Można przypuszczać, że ważniejsze role otrzymywali starsi i uta
lentowani aktorsko uczniowie albo synowie bardziej wpływowych oso
bistości. Za przykład może posłużyć osoba Stanisława Poniatowskiego, 
przyszłego króla, który jako 14-latek zagrał tytułową rolę Aleksandra 
Wielkiego w dramacie Aleksander ad Indos (1747 r.). Rok wcześniej 
(mając 13 lat) zagrał on w sztuce Demophon rolę Cheriutusa, syna De- 
mofona, króla Tracji. Główną rolę w tym przedstawieniu powierzono 
Stefanowi Garczyńskiemu (synowi Stefana Garczyńskiego, wojewody 
krakowskiego i poznańskiego, znanego pisarza politycznego), który 
posiadał wtedy tytuł princeps Academiae(książę Akademii) .

95 K. P u c h o w s k i, Edukacja „losem urodzenia wyznaczonych ”..., s. 86.
96 J. B a r t o s z e w i c z ,  op. cit., s. 393-394.
97 Ibidem, s. 394; „Kurier Polski”, R. 10, 1743, nr 335, s. [1]; staropolski. Od
początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia, t. I, Wrocław 1965, s. 258- 
259; G. S i n ko, Próby dramatyczne Józefa Andrzeja Załuskiego, „Pamiętnik Lite
racki”, R. 41, 1950, s. 807; L. G a m b a c o r t a, op. cit., s. 195.
98 „Kurier Polski”, R. 13, 1746, nr 480, s. [2]; J. B a r t o s z e w i c z, op. cit., s. 394; 
Dramat staropolski..., t. I, s. 245.
99 L. B e r n a c k i, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta, t. II, Lwów 1925,
s. 375; L. S i m o n, U kolebki sceny publicznej, „Pamiętnik Literacki”, R. 33, 1936,
s. 504; por. R. M ą c z y ń s k i ,  op. cit., s. 315.
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Liczba aktorów w poszczególnych sztukach była dość zróżnicowa
na. Wynikało to zapewne z dwóch powodów. Po pierwsze — warun
kowała ją  liczba postaci scenicznych, po drugie -  aktualny stan oso
bowy konwiktorów, którzy mogli być obsadzeni w sztuce.

Przedstawienia przybierały nie tylko formę słowną, ale także mu
zyczną i taneczno-baletową. Chóry wystąpiły w sztuce 
(1744 r.). Aktorzy tworzyli w tym przypadku chór nimf i pasterzy, 
chór atletów-zapaśników i chór kapłanów. Chór kapłanów wystąpił 
także w tragedii Honnisdas. Bogatą muzyczno-baletową oprawę miał 
także dramat Łaskawość Tita cesarza (1754 r.).

Sztuki wystawiane w kolegium dotyczyły głównie epizodów z hi
storii antycznej. Odnosi się to do dramatów i tragedii. Spośród 11 zna
nych inscenizacji 3 dotyczyły Rzymu (II sogno di Scipione -  1747 r., 
Cato Uticensis -  1750 r. i Łaskawość Tita cesarza -  1754 r.), 2 -  Persji 
(Artaxerxes -  1745 r., Hormisdas -  1757 r.), 2 -  Grecji -
1744 r., Aleksander ad Indos -  1747 r.), 1 nawiązywała do historii Aten 
i Persji (Themistocles -  1743 r.), 1 -  Tracji (Demophon -  1746 r.). Po
nadto sztuka Yinceslaus oparta była na motywach z historii Polski, 
a rozgrywała się w Krakowie -  na rynku oraz na Wawelu. Jedynie sztu
ka Le Grondeur to jest Zrzędny Hałaśnik była komedią obyczajową 
rozgrywającą się we Francji, a dotyczyła tematyki miłosnej100.

Sztuki wystawiano, wykorzystując stosowną scenografię. Na ogół 
rekwizyty teatralne były skromne i proste. Można domniemywać, że 
były to malowane pejzaże, ogrody, świątynie antycznych bogów, me
ble i sprzęty pałacowe. Rzadko wprowadzano bogatszą scenografię. 
Najpewniej dekoracje oraz kostiumy nie odbiegały od praktyki przyję
tej w europejskim teatrze przełomu baroku i klasycyzmu101. Spośród 
omawianych sztuk najbardziej rozbudowaną scenografię miał spektakl 
Aleksander ad Indos'02.

Dla potrzeb teatru w konwikcie musiała znajdować się garderoba ze 
strojami aktorskimi. Tematyka przedstawień wskazuje, że były one

100 K. E s t r e i c h e r, op. cit., t. 14, Kraków 1896, s. 100; t. 22, Kraków 1908, s. 307- 
312; t. 31, Kraków 1936, s. 135; t. 33, Kraków 1939, s. 44; Dramat..., t. I, s. 160, 236- 
237, 240-242, 244-245, 252-253, 257-260, 462-463, 480,486-487; t. II, cz. 2, s. 321-324; 
L. B e r n a c k i ,  op. cit., s. 197, 203, 214, 222, 307-308, 372; L. G a m b a c o r t a ,  
op. cit., s. 200.
101 Por. R. M ąc  z y ń s k i, op. cit., s. 317.
102 Dramat..., t. I, s. 236-237.
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zróżnicowane: męskie i żeńskie, historyczne i współczesne. Przypusz
czalnie strojów historycznych używano przy wystawianiu dramatów 
i tragedii, współczesnych -  grając komedie103.

Sztuki wystawiane przez konwiktorów adresowane były także do 
rodzin uczniów, wpływowych osobistości państwowych i kościelnych. 
Należy pamiętać, że teatr teatynów, będąc częścią teatru szkolnego, 
prawdopodobnie służył zamkniętym kręgom społecznym104 105. W przed
stawieniach uczestniczył często w charakterze widza król S.A. Ponia
towski. Sztukę Themistocles,zagraną 21 II 1759 r., obejrzał królewicz 
Karol Wettin, elektor saski i ks. Kurlandii, syn króla Augusta III103.
O zamiarach wystawiania sztuk oraz o wrażeniach z ich oglądania 
pisała prasa warszawska106.

Tab. 4 Sztuki teatralne wystawione w Collegium Nobilium 
teatynów w latach 1743-1759 (wykaz niepełny)
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9, Adam Szydłowski; 
co najmniej 10,
Jan Husarzewski

Themistocles łaciński P. Metastasio/ 
A. Portalupi

dramat
przed 28 II oraz 
V 1743 r.; 18,21, 
2311 1759 r.

co najmniej 8, 
Teodor Sierakowski

Olimpiadis łaciński P. Metastasio/ 
A. Portalupi dramat przed 18 III 744 r.

18, Stefan Dembowski Artaxerxes łaciński P. Metastasio/ 
A. Portalupi tragedia przed 2 III 1745 r.

13, Stefan Garczyński Demophon łaciński P. Metastasio/ 
A. Portalupi

tragedia karnawał 1746 r.

103 Por. R. M ą c z y ń s k i ,  op. cit., s. 317.
104 L. S i m o n, op. cit., s. 504.
105 Dramat..., t. II, cz. 2, s. 324-325; Wiadomość historyczna o księżach
s. 235; Por. R. M ąc  z y ń s k i, op. cit., s. 318.
106 „Kurier Polski”, R. 10, 1743, nr 335, s. [1]; R. 13, 1746, nr 480, s. [2]; Dramat...,
t. II, cz. 2, s. 245, 259, 324-325.
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6, Stanisław Antoni 
Poniatowski

Aleksander ad 
Indos łaciński P. Metastasio/ 

A. Portalupi dramat przed 15 II 1747 r.

5, Kajetan Iwański U sogno di 
Scipione włoski P. Metastasio/ 

A. Portalupi dramat przed 15111747 r.

7, Dominik Łoś Vinceslaus łaciński J. Rotrou/7 dramat przed 20 II 1749 r.

11, Stanisław Krzycki Cato Uticen- 
sis łaciński P. Metastasio/ 

A. Portalupi tragedia 1750 r.

16, Teodor de Lascaris Łaskawość 
Tita cesarza polski P. Metasta

sio/? dramat 26 1X1754 r.

14, Teodor de Lascaris
Le Grondeur 
to jest Zrzęd- 
ny Hałaśnik

polski D.A. Brueys, 
J. Palaprat/? komedia 28 1X 1754 r.

9, Andrzej Sierakowski Hormisdas łaciński ? tragedia przed 23 II 1757 r.

Źródło: K. Estreicher, op. cit., t. 14, s. 100; t. 22, s. 307-312; t. 31, s. 135; t. 33, s. 44; 
Dramat..., t. I, s. 160, 236-237, 240-242, 244-245, 252-253, 257-260, 462-463, 480, 486- 
487; t. II, cz. 2, s. 321-324; L. Bemacki, op. cit., s. 197, 203, 214, 222,307-308,372.

6. Zakończenie

Teatym mimo skromnego stanu ilościowego rozwinęli w Warsza
wie szeroką działalność religijną, naukową, literacką i oświatową. We 
wszystkie swe działania w Polsce teatyni wnosili włoską tradycję my
ślenia i nauczania. Bezwzględnie pierwszeństwo wśród ich działań 
miała praca dydaktyczno-wychowacza. Trzeba jednak podkreślić, iż 
teatyni w trakcie działalności oświatowej w Warszawie stworzyli wła
sny wzorzec pedagogiczny. Sięgnęli przy tym do założeń edukacyj
nych jezuitów, ale równocześnie do tradycji pedagogicznej włoskiej, 
angielskiej i francuskiej. Teatyni w czasie pobytu w tym mieście dzię
ki uruchomieniu pierwszego w stolicy i w Polsce kolegium szlachec
kiego znacząco poszerzyli swą ofertę edukacyjną w stosunku do in
nych działających w Warszawie w tym okresie szkół. Podobne za
mknięte zakłady kształcenia dzieci elit szlacheckich w następnych 
latach w stolicy stworzyli pijarzy i jezuici. Rektor kolegium jezuickie
go działającego w tym mieście w 1746 r., zachęcając swych współ
braci do stworzenia w stolicy jezuickiego Collegium Nobilium, powo
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ływał się na sukcesy m.in. szkoły teatyńskiej107. Powstałe w Warsza
wie Collegia nobilia pijarów i jezuitów z czasem stały się konkurencją 
dla Collegium Nobilium teatynów, które w rywalizacji o uczniów 
ostatecznie zdystansowane zostało przez te dwa pierwsze.

Pomimo deklaracji teatynów, że będą wychowywać młodzież na 
dobrych Polaków, kolegium nie umiało dostosować się do potrzeb 
polskiej szlachty. Program szkoły bowiem nie zapewniał pełnej moż
liwości realizacji tej obietnicy. Według Ł. Kurdybachy była to praw
dopodobnie główna przyczyna jej upadku108. Z kolei J. Bartoszewicz 
wyraził pogląd, że „wychowańcy teatyńscy wychodzą zdatni do salo
nów, do buduarów, a nawet korony, ale me do twardej pracy w naro
dzie rycerskim, Polakami nie są oni wcale”109.

Należy jednak podkreślić, że mimo iż Collegium Nobilium teatynów 
było konwiktem dla wąskiej grupy młodzieży, to w rzeczywistości 
stanowiło ważny element szkolnictwa staropolskiego. Jego działalność 
przypadła na ciekawy w kulturze polskiej okres późnego Baroku i po
czątków Oświecenia. Znaczenie szkoły polegało przede wszystkim na 
tym, że kształciła ona tych, którzy w przyszłości mieli zająć najważ
niejsze stanowiska w państwie. Teatyni, zdając sobie sprawę z ważno
ści przedsięwzięcia, starali się, w miarę swych możliwości, postawić tę 
instytucję oświatową na możliwie najwyższym poziomie110. Warto 
ponadto zwrócić uwagę, że w okresie staropolskim standard edukacyj
ny tworzyła instytucja średniej szkoły z językiem łacińskim. Była ona 
głęboko zakorzeniona w świadomości szlacheckiej. Szkoła tego typu 
uczyła łaciny i erudycji, potrzebnych w życiu publicznym i towarzy
skim. Instytucję tę traktowano jako konieczny etap wstępny do dalszej 
edukacji o charakterze bardziej praktycznym111.

107 K. P u c h o w s k i, Edukacja ,, losem urodzenia wyznaczonych ”..., s. 93-94.
108 Ł. K u r d y b a c h a, Działalność pedagogiczna..., s. 370-371.
109 J. B a r t  o s z e w i c z, op. cit. s. 391.
110 Por. L. P i e c h n i k, op. cit., s. 115-116 -  w odniesieniu do jezuickiego Collegium 
Nobilium w Warszawie.
111 T. B i e ń k o w s k i, Aa przełomie epok..., s. 66.
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Théatins à Varsovie au XVIIIe s.

Résumé

L’ordre des théatins fut la plus petite congrégation masculine dans la Pologne 
précédant les Partages. Ils n’établirent que deux maisons (nommées collèges) : à Lvov 
et à Varsovie. Introduits à Varsovie en 1696 par l’évêque de Warmia (région au nord 
de la Pologne) par Jan Stanislaw Zbqski, ils y restèrent jusqu’au 1787. Les théatins ne 
furent pas très nombreux à Varsovie. Ils étaient tous d ’origine italienne. Le collège de 
Varsovie fut dirigé par des recteurs, dont le plus connu -  Antoni Maria Portalupi -  fut 
un ami proche du roi Stanislas Poniatowski. En plus de leur travail pastoral, les théa
tins exerçaient des activités académiques, littéraires et éducatives. Ils étaient auteurs 
de nombreux traités de philosophie (en particulier ceux de la « nouvelle philo
sophie »), de théologie, de morale, de droit et d’histoire de l’Eglise. En outre, ils 
contribuèrent à promouvoir à Varsovie et puis dans tout le pays, les drames du plus 
célèbre représentant de l’Académie d ’Arcadie, Pietro Metastasio.

La congrégation était renommée surtout pour son travail pédagogique. Au début, 
les théatins enseignaient dans le secteur privé aux Varsoviens, mais très vite, ils 
ouvrirent une maison de formation (collège), où ils accueillaient des fils de nobles et 
de magnats. En 1737, ils transformèrent la maison en Collegium Nobilium, le premier 
collège de ce type sur le territoire de Pologne, inspiré par les établissements similaires 
qu'on trouvait déjà en Europe occidentale. Le Collegium Nobilium connut son âge 
d'or sous le règne d'Auguste III et de Stanislas-Auguste Poniatowski. Le déclin du 
collège remonte à la fin du XVIIIe siècle. Il fut majoritairement causé par le nombre 
toujours plus décroissant d’étudiants. Les élèves des théatins étaient surtout issus de 
familles de puissants magnats, telles que les Poniatowski et les Rzewuski. Dans le 
collège, les théatins créèrent leur propre modèle pédagogique, tout en s’inspirant de 
l’expérience éducative des jésuites ainsi que de la tradition pédagogique italienne, 
française et anglaise.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo

ROMAN PELCZAR -  dr hab., profesor UR. Zatrudniony w Instytucie Historii Uni
wersytetu Rzeszowskiego. Ponadto prowadzi zajęcia w KUL -Wydział Zamiejscowy 
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Główne kierunki zainteresowań nauko
wych: historia kultury, historia wychowania i oświaty, historia Kościoła.
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STATUTY KAPITUŁ KOLEGIACKICH 
METROPOLII GNIEŹNIEŃSKIEJ 

W ŚREDNIOWIECZU*

Najważniejszymi dokumentami pozwalającymi poznać pewien model 
organizacji wewnętrznej kapituł kolegiackich na terenie metropolii 
gnieźnieńskiej są akty erygujące te instytucje kościelne oraz ich statuty. 
Trzeba oczywiście mieć świadomość, że na podstawie zachowanego 
materiału źródłowego możemy analizować strukturę korporacji kanonic
kich przy kościołach kolegiackich dopiero od przełomu XIII i XIV w. 
Nie są bowiem znane wcześniejsze tego typu źródła normatywne. Ustrój 
kapituł późnego średniowiecza, jaki wyłania się z tych dokumentów jest 
modelowy w tym sensie, że nie odzwierciedla rzeczywistego dnia co
dziennego ówczesnych kanoników, a jedynie pokazuje ramy w jakie 
próbowano wtłoczyć kanonikat schyłku epoki.

Na 43 kolegiaty funkcjonujące w pięciu diecezjach metropolii gnieź
nieńskiej do połowy XVI w.* 1 obecnie zachowało się dwadzieścia jeden 
dokumentów (lub ich odpisów) erygujących korporacje kanoników 
świeckich, a w czternastu przypadkach można stwierdzić istnienie statu
tów tychże kapituł. W wielu wypadkach są to źródła drukowane w róż
nego rodzaju seriach wydawniczych i periodykach historycznych.

W 1959 r. Stanisław Librowski ogłosił nawet plan wydawnictwa źró
dłowego statutów kapituł archidiecezji gnieźnieńskiej2. Jednakże dru
kiem ukazały się jedynie na początku lat osiemdziesiątych statuty korpo-

*Artykuł jest fragmentem pracy doktorskiej, obronionej w 2005 r. na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, która wkrótce ukaże się w całości drukiem.
1 Patrz niżej zamieszczone tabele.
2 S. L i b r o w s k i ,  Statuty kapituł kolegiackich dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Wstąp ogólny, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 1: 1959, z. 1, s. 167-189.

,Nasza Przeszłość” t. 108: 2007, s. 183-213.
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racji łowickiej3. Najwięcej statutów opublikował jeszcze na przełomie 
XIX i XX w. Bolesław Ulanowski4 5. W 1915 r. Jan Fijalek w obszernym 
wstępie do wydania statutów kapituły katedralnej we Włocławku zesta
wił znane ówcześnie statuty także korporacji kolegiackich6. Kilka lat 
później również Stanisław Kutrzeba umieścił w „Historii źródeł dawne
go prawa polskiego” wskazówki bibliograficzne dotyczące ustawodaw
stwa wspólnot kanonickich6.

Archiwa kapituł kolegiackich z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej 
uległy znacznemu rozproszeniu, gdy 17 IV 1819 r. arcybiskup war
szawski Franciszek Malczewski wydal dekret, na mocy którego zli
kwidowano kolegiaty w Łęczycy, Uniejowie, Wieluniu, Łasku, Wol
borzu, Sieradzu, a potem także w Kurzelowie, należącym w począt
kach XIX w. do diecezji krakowskiej7. Zachowały się statuty kapituły 
w Łęczycy z lat 1383-14678. Cały zbiór można podzielić na dwie czę
ści, z których pierwsza została spisana przez jednego pisarza około 
1428 r. Kolejne statuty (pierwszy z nich nosił datę roczną 1439) dopi
sywano sukcesywnie do wcześniejszych w miarę ich powstawania do 
roku 1467. Zwód łęczycki zamykała przysięga kanoników składana 
podczas recepcji do kapituły. Nie została ona jednak opublikowana 
przez wydawcę statutów9.

Tematyka kodyfikacji łęczyckiej skupiała się przede wszystkim na 
zagadnieniach zarządu prestymoniami i rozdawnictwa refekcji, które 
były omówione bardzo szczegółowo i kilkakrotnie modyfikowane. 
Inne kwestie dotyczące wewnętrznej organizacji kapituły zostały

3 Statuty świetnej kapituły w Łowiczu, wyd. S. L i b r o w s k i ,  Lublin 1983 [nadbitka 
z: „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 42: 1981, s. 345-400; 43: 1981, s. 356- 
376; 44: 1982, s. 341-400; 46: 1983: s. 203-369).
4 Por. niżej.
5 Statuty kapituły katedralnej włocławskiej. Z materiałów przysposobionych przez 
księdza prałata Stanisława Chodyńskiego wydał i bibliografią ustawodawstwa kapi
tulnego w Polsce poprzedził Jan Fijalek, Kraków 1915, s. CCI-CCXXI.
6 S. K u t r z e b a ,  Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 2, Lwów 1926, s. 145- 
146.
7 S. L i b r o w s k i ,  Statuty, s. 183.
8 Statuta capitulorum Gneznensis et Posnaniensis ecclesiarumcjue collegiatarum 
Varsoviensis et Lanciciensis, wyd. B. U l a n o w s k i ,  „Archiwum Komisji Prawni
czej Akademii Umiejętności”, t. 5, Kraków 1897, s. 531-545. Rękopis przechowywa
ny w Bibliotece Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. 930.
9 Ibidem, k. 11; Statuty kapituły katedralnej włocławskiej, s. CCIII.
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przedstawiono krótko i konkretnie10. Z rękopiśmiennego inwentarza 
kolegiaty łęczyckiej wiadomo, że w 1789 r. w archiwum kapituły 
znajdowały się również mne zbiory statutów obowiązujących kanoni
ków tego kościoła w okresie średniowiecza, przy czym najstarsze 
pochodziły z 1378 r. W części inwentarza wyliczającej księgi w po
siadaniu kapituły była także pozycja zatytułowana Statuta AD 
7375”11. Statuty łęczyckie były również wzorem między innymi dla 
korporacji łowickiej12.

Z lat 1374-1452 zachowała się księga, w której kapituła prowadziła 
metrykę i rachunki. Jest to bardzo cenny rękopis, ponieważ na posta
wie dokonanych w nim zapisek można obserwować codzienne życie 
kanoników oraz domniemywać w jaki sposób wypełniali oni posta
nowienia statutów. Odnotowano tu sprawy związane z wydatkami na 
rzecz codziennego utrzymania duchownych rezydujących przy kole
giacie, zakupy różnych materiałów na remonty kościoła oraz zatrud
nianych rzemieślników. Kolejne wpisy przynoszą wiadomości o tym 
kto i za ile wymalował freski we wnętrzu świątyni oraz dlaczego ku
stosz łęczycki musiał zastawić swój księgozbiór13.

Kolejnymi statutami z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej, które 
dotrwały do naszych czasów, były przepisy wydane dla kanoników 
z Wielunia przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka 6 X 1495 r.14 
W odróżnieniu od kodyfikacji łęczyckiej ustawy wieluńskie nie za
wierały prawie żadnych wzmianek o zarządzie dobrami kapituły. 
Kwestii ekonomicznych dotyczyły jedynie punkty mówiące o fabryce 
kościoła i skarbcu.

10 Ibidem, s. CCIII-CCVI; A. R a d z i m i ń s k i ,  Uwagi o najstarszych statutach 
kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej, w: Scriptura cusios memoriae. 
Prace historyczne, red. D. Z y d o r e k ,  Poznań 2001, s. 128-131; M. B i l s k a -  
C i e ć  w i e r z ,  Statuty kolegium kanoników przy kolegiacie łęczyckiej z lat 1383- 
1467, Klio, 2: 2002, s. 21-47.
11 Biblioteka Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. 1235 (Stan wewnętrzny 
i zewnętrzny kapituła [!] archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie w odpowiedzi na artykuły 
z władzy najwyższej Archidiecezjalnej przepisanej wykazany).
12 Statuty świetnej kapituły w Łowiczu, s. 60 (wstęp).
13 Biblioteka Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. 6558; A. K o w a l s k a ,  
Wydatki kapituły łęczyckiej na rzecz kolegiaty w świetle not prokuratorów (1406-1419), 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia histórica”, 72: 2001, s. 43-61.
14 W. P a t y k i e w i c z, Statuty kolegiaty rudzko-wieluńskiej, „Roczniki Teologiczno- 
Kanoniczne”, 3: 1956, z. 1, s. 357-364.
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Silnie zaakcentowano za to potrzebę godnego odprawiania officium 
divinum , który to obowiązek na co dzień spoczywał na wikariuszach. 
Im też poświęcono kilka paragrafów omawianego tu zbioru. Kanoni
ków zobowiązano jedynie do odprawiania uroczystych nabożeństw 
w znaczniejsze święta, obecności na kapitułach generalnych oraz od
prawiania egzekwii za zmarłych członków korporacji15. Statuty z 1495 
r. zostały wydane prawdopodobnie po wizytacji kościoła kolegiackie- 
go i jego kleru. W przedmowie do nich bowiem zaznaczono, że edycja 
mniejsza doszła do skutku za zgodą kapituły i specjalnego,wysłannika 
metropolity, doktora dekretów Klemensa z Piotrkowa, archidiakona 
kaliskiego i kanonika gnieźnieńskiego16.

Następnej kodyfikacji statutów dla kanoników wieluńskich dokonał 
prymas Jan Łaski 22 VII 1525 r. podczas odbytej wraz z duchowień
stwem kolegiaty kapituły generalnej. Uczestniczyli w niej nie tylko 
członkowie korporacji, ale i ich wikariusze. Statuty Jana Łaskiego były 
jeszcze skromniejsze niż jego poprzednika. Znalazły się tu postano
wienia dyscyplinarne dotyczące zarówno kanoników, jak i wikariuszy. 
Zwrócono także uwagę na rolę scholarów w sprawowanej liturgii17.

Następne normy prawne, dotyczące wspólnoty kanonickiej z Wielunia, 
pochodziły już z kolejnego stulecia18. Kapituła kolegiacka w Sieradzu nie 
posiadała własnych statutów. Zachowała się jedynie księga z wpisami 
najważniejszych przywilejów dla kolegium sieradzkich kanoników19.

Najobszerniejszym zbiorem statutów, jaki dotrwał do naszych cza
sów, a pochodził z archidiecezji gnieźnieńskiej, były przepisy doty
czące kanoników z Łowicza. Zostały one zatwierdzone przez korpora
cję obradującą od 9 XII 1528 r. na kapitule generalnej20. Co ciekawe, 
nie uzyskały one nigdy stosownego zatwierdzenia ze strony metropo
lity, choć późniejsi arcybiskupi żądali niejednokrotnie ich odpisów21. 
Nie wydaje się też zgodna z rzeczywistością teza Stanisława Librow-

15 Por. A. R a d z i m i ń s k i ,  Uwagi, s. 127, 131-134.
16 W. P a t y k i e w i c z, Statuty, s. 358.
17 Ibidem, s. 364-367.
18 Ibidem, s. 367-376.
19 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Acta capitularía reverendorum canoni- 
corum ecclesiae Sanctae Trinitatis Syradiensis’, por. W. K u j a w s k i ,  Kościelne 
dzieje Sieradza, Włocławek 1998, s. 114.
20 Statuty świetnej kapituły w Łowiczu, s. 70-85 (wstęp).
21 Ibidem, s. 61.
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skiego, że „niniejszy zwód dość często powołuje się na poprzedni, 
kiedy zaleca prałatom i kanonikom, ażeby postępowali z miejscową, 
stabilizującą się już tradycją”22. Takie zwroty, jak występujący 
w pierwszym statucie: „prout in antiqua tempońbus observatum fuit”, 
czy w kolejnym: „antiquae consuetudini firmiter custoditae et obse- 
rvatae inhaerendo” lub w szóstym paragrafie: „antiquam consuetudi- 
nem renovando”23 wcale nie musiały sugerować, że wcześniej istniały 
jakieś spisane normy prawne. Wręcz przeciwnie: w świetle dokumen
tu erekcyjnego kapituła łowicka miała kierować się wszystkimi pra
wami obowiązującymi kanoników w gnieźnieńskiej prowincji ko
ścielnej24. Ponadto akt ten był na tyle szczegółowy, że przez długie 
lata mógł być podstawą do rozstrzygania różnorodnych zagadnień 
związanych z codziennym funkcjonowaniem organizacji kanonickiej. 
Było to zresztą zjawisko znane w innych kapitułach.

Cały zbiór zawierał 60 kanonów, przy czym paragrafy 57-60 zosta
ły dopisane w drugiej połowie XVI w. Poza tym był to zwód jednolity 
pod względem konstrukcji. Każdy statut został opatrzony odpowied
nim nagłówkiem, odpowiadającym jego treści. Całość podzielono na 
sześć części:

I Statutu generalia et varia -  pomieszczono tu statuty dotyczące 
głównie spraw ekonomicznych oraz dyscyplinarnych.

II Statuta concernentia capitulum generale.
III Statuta concernentia receptionem dominorum in ecclesiam.
IV Statuta concernentia testamenta dominorum et annum gratiae.
V Statuta specialia -  dotyczyły między innymi wikariuszy, proku

ratorów i kanoników nadliczbowych.
VI Statuta posteriora -  zostały przyjęte po soborze trydenckim 

i dopisane do zbioru z 1528 r.
Łowiccy kanonicy korzystali z powyższego zbioru przynajmniej do 

1619 r., kiedy to arcybiskup Wawrzyniec Gembicki wydał dekret re-

22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 70-71, gdzie wydawca w przyp. 1. zanotował, że „zwroty te odwoływały 
się do miejscowych zwyczajów prawnych sprzed 1528 r.”
24 W. K w i a t k o w s k i ,  Prymasowska kapituła i kolegiata w Łowiczu (1433-1938), 
Warszawa 1939, s. 560: „...omnibus libertatibus, immunitatibus, privilegiis, gratiis, 
indultis, exemptionibus alisque iuribus potiatur et gaudet, ąuibus aliae nostrarum 
Provinciae et Diocesis Gnesnensis Ecclesiae collegiatae potiuntur et gaudent".
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formacyjny dla kolegiaty25. Jak już wspomniano, statuty z 1528 r. były 
wzorem dla innych kapituł archidiecezji.

Kapituła prowadziła także księgi akt czynności. Jednakże pierwsze 
tomy, zawierające zapiski z lat 1433-1612 zaginęły. Wspominają o ich 
istnieniu akta wizytacyjne z XVIII w. Podobnie na podstawie XVIII- 
wiecznego indeksu ksiąg czynności znane są nagłówki mówiące 
o treści podejmowanych uchwał na posiedzeniach odbytych w latach 
1525-155026. Ich wybór znajduje się również w publikacji Stanisława 
Librowskiego27.

Pozostałe kapituły kolegiackie archidiecezji gnieźnieńskiej (w Gnieź
nie, Kaliszu, Kurzelowie i Uniejowie) nie wytworzyły w okresie śre
dniowiecza własnych statutów, a przynajmniej nic o tym dzisiaj nie 
wiadomo. Pierwsze tego rodzaju normy dla kanoników kurzelowskich 
znane są dopiero z przełomu XVI i XVII w.28, zaś dla uniejowskich 
z 1743 r.29 Dla korporacji kanoników w Łasku wiążąca była ordynacja 
prymasa Mikołaja Drzewickiego z 1533 r.30 * * * * *

W diecezji krakowskiej jednym z bogatszych archiwów kolegiac- 
kich, jakie przetrwało, są dokumenty kolegiaty św. Floriana na Klepa- 
rzu. Dziś zbiory te są rozproszone po rozmaitych archiwach i bibliote
kach krakowskich, a niektóre dokumenty zostały wydrukowane w ko
deksie dyplomatycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachowała się 
więc między innymi księga statutów z 1518 r., metryka kapitulna oraz 
liber retaxationurn\ Jednym z ważniejszych pomników ustawodaw

25 Statuty świetnej kapituły w Łowiczu, s. 108-121 (wstęp).
26 Ibidem, s. 208-209.
27 Ibidem, s. 211-215.
~8 J. W i ś n i e w s k i ,  Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w po
wiecie włoszczowskim, Marianówka 1932, s. 120 i n.
29 Statuta ecclesiae collegiatae Unieiowiensis, wyd. S. C h o d y ń s k i ,  „Monumenta 
Histórica Dioeceseos Wladislaviensis”, 23: 1907, s. 138-144; por. A. J a b ł o ń s k a ,  
Kapituła uniejowska do początku XVI wieku, Kielce 2005, s. 41-56.
30 Archiwum.Archidiecezjalne w Łodzi, Liber privilegiorum collegiatae Lascensis ab
anno 1366 ad annum 1672, k. 46-52. Por.: S. Gr a d ,  Kościelna działalność arcybi
skupa i prymasa Jana Łaskiego, „Studia z historii Kościoła w Polsce”, 5: 1979,
s. 257; A. O t r ę b a ,  Dzieje niższych kolegiów duchownych przy kolegiacie w Łasku, 
ibidem, 2: 1973, s. 324-325.

Z. S i d o r o w i e  z, Z dokumentów kościoła i kolegiaty iw. Floriana w Krakowie,
„Nasza Przeszłość”, t. 10:1959, s. 410. Wbrew przypuszczeniom autorki, że niewielki
kodeks, w którym wpisano statuty i inne dokumenty (np. spisy anniwersarzy), zaginął
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stwa kolegiackiego był statut nadany kapitule św. Floriana przez bi
skupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca 5 V 1422 r. Członkami kapi
tuły w większości byli wykładowcy uniwersyteccy. Biorąc pod uwagę 
wzgląd na ich obowiązki akademickie, ordynariusz krakowski służbę 
liturgiczną oraz duszpasterstwo scedował na wikariuszy, zastrzegając 
obowiązek utrzymania ich przez kanoników. Dlatego też statut z 1422 r. 
głównie dotyczył wikariuszy, choć był adresowany do korporacji ka
nonickiej. Zawierał także rotę przysięgi składaną przez nowego kano
nika podczas przyjmowania do kapituły32. Na statuty wspólnoty 
św. Floriana powoływały się później i inne korporacje kanoników 
świeckich inkorporowane do Akademii Krakowskiej.

Statuty z 11 III 1518 r. zostały uchwalone na posiedzeniu kapitu
ły. Składały się z ośmiu krótkich paragrafów. Znalazły się tu przepi
sy dotyczące kapalii, metryki kapitulnej, przechowywania dokumen
tów, pieczęci oraz pieniędzy kapituły, a także obowiązków prokura
tora33. Księga, do której wpisano powyższe statuty, rozpoczyna się 
rotą przysięgi kapitulnej, a po przepisach dotyczących kanoników 
następują statuty i przysięga wikariuszy. Następnie spisano dobra 
należące do kapituły oraz dziesięciny z wyodrębnieniem tych, które 
stanowiły uposażenie inkorporowanych do kleparskiej kolegiaty 
kancelarii łęczyckiej, sieradzkiej i poznańskiej. Następną pozycję 
stanowią spisy anniwersarzy, po których następowały wpisy testa
mentów z drugiej połowy XVI w. oraz inwentarz skarbca kościoła 
św. Floriana z 1519 r.34 Przy końcu księgi zamieszczono jeszcze 
jedne statuty wikariuszy, których kolegium zwano w rękopisie capi- 
tulum minori35.

Znacznie skromniejsze jeśli chodzi o treść były statuty wydane 
przez biskupa Piotra Wysza dla kapituły wiślickiej. Są to najstarsze 
znane ustawy korporacji kanonickiej diecezji krakowskiej, pochodzą

podczas wojny, jest on obecnie przechowywany w Archiwum Krakowskiej Kapituły 
Katedralnej.
32 Codex Diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, t. 1, wyd. 
Ż. P a u 1 i, Kraków 1870, nr 69.
33 Z. S i d o r o w i c z, Z dokumentów, s. 413-415 (ze wstępu), 424-426 (tekst źró
dłowy).
34 Inwentarz opublikowała Z. S i d o r o w i c z ,  ibidem, s. 427-429.
35 Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Anno 1407 Ordinatio Benefitiorum 
Eccl. St. Florian i.
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bowiem z 14 IX 1401 r.36 37 Poruszały sprawy związane z liturgią, fa
bryką kościoła i kapitułami generalnymi. Ostatnie postanowienie od
nosiło się do wikariuszy kanoników. Dla nich też wydano osobne 
statuty w 1442 r., które koncentrowały się głównie na obowiązkach 
związanych z officium divinum1. Rok później w dzień Wniebowzięcia 
NMP (15 VIII) kapituła uchwaliła samodzielnie statuty, które regulo
wały przede wszystkim kwestie związane z przyjmowaniem nowych 
kanoników, ich strojem i celebrowaniem przez nich nabożeństw oraz 
kapituł generalnych. Problemów ekonomicznych dotyczyły jedynie 
postanowienia związane z prokuratorem wspólnoty38.

Kapituła wiślicka prowadziła zachowany do dziś kopiarz, w którym 
umieszczano dokumenty dotyczące uposażenia korporacji, z których 
ostatni wpisano w 1550 r. Inne księgi archiwalne, które dotrwały do 
naszych czasów, pochodzą z końca XVI w.39

Kapituły kolegiackie z Tamowa, Nowego Sącza, Wojnicza, Wszyst
kich Świętych w Krakowie, Bobowej oraz św. Anny w Krakowie 
opierały swe funkcjonowanie przede wszystkim na dokumentach 
erekcyjnych. Było to dla nich pierwszorzędne źródło prawne, często 
zawierające bardzo szczegółowe przepisy w przedmiocie organizacji 
wszystkich kolegiów duchowieństwa przy danym kościele, a nawet 
służby kościelnej i witryków. O ile na przykład akt wydany w 1529 r., 
powołujący do życia wspólnotę kanonicką w Bobowej, koncentrował 
się przede wszystkim na zagadnieniach liturgicznych40 *, to wcześniej
szy dokument dla kanoników nowosądeckich z 1448 r., wymieniając 
wszystkie grupy kleru pracujące przy kolegiacie, omawiał pokrótce 
ich obowiązki, a bardzo dokładnie opisywał uposażenie me tylko ka

36 Formulae ad ius canonicum spectantes ex actis Petri Wysz episcopi Cracoviensis 
(1392-1412), maxima parte depromptae, wyd. B. U l a n o w s k i ,  „Archiwum Komi
sji Historycznej Akademii Umiejętności”, t. 5, Kraków 1889, nr 47, s. 301-302.
37 Biblioteka Akademii Umiejętności w Krakowie, sygn. 1235, k. 153v-165; M. B i 1 - 
s k a - C i e ć w i e r z ,  Statuty wikariuszy kolegiaty wiślickiej z 1442 roku, „Roczniki 
Historyczne”, 72:2006, s. 115-126.
38 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 2, wyd. S. K u r a ś ,  Lublin 
1973, nr 447; por. B. K u m o r ,  Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kra
ków 2000, s. 103-104 (omówienie statutów z 1443 r.).
39 B. K u m o  r, Kopiarz kolegiaty Narodzenia NMP w Wiślicy, „Archiwa Biblioteki 
i Muzea Kościelne”, 10: 1965, s. 207-222.
40 Erekcja kolegiaty i kapituły pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bobowej, wyd.
B. K u m o r, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 11:1965, s. 295-311.
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pituły kanonickiej, lecz również grona wikariuszy, pełniących zara
zem rolę mansjonarzy, którzy zostali wtłoczeni w ramy wspólnoty 
przestrzegającej zasad podobnych w pewnej mierze do przepisów 
vitae communis (wspólny stół, wspólny dom, wspólne śpiewanie go
dzin kanonicznych)41. Z czasem zaszła potrzeba reformy tych korpo
racji w duchu soboru trydenckiego. Dlatego też prócz ordynacji bi
skupich powstawały cale zbiory statutów. Znamy tego rodzaju akty na 
przykład dla kapituły w Wojniczu. W 1725 r. wydał je biskup Kon
stanty Szaniawski, choć pierwsze pojedyncze statuty pojawiły się już 
w 1664 r.42 Nic nie wiadomo o średniowiecznym ustawodawstwie 
pozostałych kapituł kolegiackich diecezji krakowskiej powstałych 
jeszcze w XII w. (Kielce, Sandomierz, Opatów, Skalbmierz, św. Mi
chała oraz św. Andrzeja w Krakowie). Pożary nawiedzające kolegiaty 
niszczyły również ich archiwa. Możliwe również, że mniejsze kapitu
ły, w których me przestrzegano zbyt rygorystycznie zasady rezyden
cji, a co za tym idzie me prowadzono życia wspólnego, nie miały po
trzeby tworzenia tego typu ustaw. Dopiero z XVI i kolejnych stuleci 
pochodzą zachowane statuty, powstałe być może na fali reform 
w Kościele powszechnym43.

Liczne statuty kapituł kolegiackich zachowały się dla korporacji 
śląskich. Gdy w 1810 r. przeprowadzono sekularyzację klasztorów i ko
legiat diecezji wrocławskiej ich archiwa trafiły w całości do Archiwum 
Prowincjonalnego we Wrocławiu, zaś zbiory biblioteczne zostały prze-

41 J. D ł u g o s z ,  Liber beneficiorum diocesis Cracoviensis, t. 1, wyd. A. P r z e ź -  
d z i e c k i, Kraków 1863, s. 565-574.
42 J. S z y m a ń s k i, Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786, Lublin 1962, s. 207 i n.
43 J . G a j k o w s k i ,  Ustawy kapituły kolegiackiej i katedralnej sandomierskiej, „Kro
nika Diecezji Sandomierskiej”, 6: 1913, s. 277 (10 IX 1629 r.); B. Kumor, Dzieje 
diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, s. 205 (12 XI 1562 r., Opatów); 
s. 184 (1571 r., Skalbmierz); J. W i ś n i e w s k i ,  Historyczny opis kościołów, miast, 
zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, Marianówka 
1927, s. 391, 401 (1560 r., Skalbmierz). J. F i j  a ł e k  w Bibliografii ustawodawstwa 
kapitulnego w Polsce wspominał o istnieniu statutów kapituły kieleckiej, wydanych 
przez biskupa Jana Konarskiego 30 VIII 1523 r. i późniejszych do 1531 r. Miały być 
one przechowywane w Bibliotece Krasińskich w Warszawie (Statuty włocławskiej 
kapituły katedralnej, s. CCXIX), lecz w czasie drugiej wojny światowej spłonęły 
(W. K a m i e n i e c k i ,  Straty Biblioteki Ordynacji Krasińskich w zakresie zbiorów 
rękopiśmiennych, w: Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopi
śmiennych źródeł historycznych, t. 3, Warszawa 1955, s. 161).
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kazane bibliotece uniwersyteckiej. Niestety pod koniec drugiej wojny 
światowej Niemcy wywieźli część archiwaliów w głąb Rzeszy. Z Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej powróciły dopiero w 1981 r., ale 
nie w całości. Do dziś nie ustalono, co stało się z wieloma dokumentami 
i księgami pochodzącymi także z dawnych zbiorów kolegiackich44.

Najstarszym zachowanym statutem w całej prowincji gnieźnień
skiej, jaki udało się odnaleźć, był dokument przechowywany w Ar
chiwum Państwowym we Wrocławiu, a wydany przez biskupa Hen
ryka z Wierzbna 13 VI 1306 r. dla kanoników opolskich45 46. Biskup 
poruszał tutaj kwestie przechowywania pieczęci kapitulnej, terminu 
obrad kapituły, obowiązku rezydencji oraz stroju chórowego. Nad 
majątkiem kapituły powinien był czuwać prokurator. Mimo iż wy
stawca zwracał się do kanoników, to w dokumencie znalazły się prze
pisy dotyczące wikariuszy i świątników. Tym ostatnim ordynariusz 
wrocławski zapisał dziesięcinę z wsi należącej do mensa episcopalisĄb.

Następne statuty korporacji opolskiej zachowały się również 
w postaci oryginalnych dokumentów i nie zostały dotychczas opu
blikowane w wydawnictwach źródłowych. Biskup Przecław z Pogo
rzeli wydal 7 V 1360 r. statut dotyczący prokuratorów i dysponowa
nia prebendami47. 29 X 1366 r. zaś tenże biskup zatwierdził przepis 
uchwalony już samodzielnie przez kapitułę, który odnosił się do 
dóbr pozostawionych przez zmarłych kanoników, altarystów i wika
riuszy48. Kolejne statuty, wydane 5 V 1397 r., zaaprobował biskup 
Wacław 13 V tego roku. Kapituła prawie w całości poświęciła je 
wikariuszom i liturgii sprawowanej podczas głównych zebrań korpo
racji. Co ciekawe, wikariusze i altaryści są traktowani jako ogniwo 
jednej wspólnoty wraz z kanonikami. Na równi z nimi musieli brać 
udział w części liturgicznej kapituły generalnej i tak samo ponosili 
odpowiedzialność za nieobecność w kolegiacie podczas obrad kapi-

44 R. S t e l m a c h ,  Kolegiaty na Opolszczyźnie w świetle zachowanych dokumentów 
(Niemodlin, Opole, Racibórz), w: Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wro
cławskiej, red. A. B a r c i a k, Katowice 2000, s. 171-172.
45 Statuty opolskie krótko omówił J. H e y n e, Dokumentirte Geschichte des Bisthums 
und Hochstiftes Breslau, t. 2, Wrocław 1864, s. 827-831.
46 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej APW), Rep. 107, sygn. 5.
47 Ibidem, sygn. 19.
48 Ibidem, sygn. 22. Przy dokumencie tym zachowała się pierwsza znana pieczęć 
kapituły.
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tuły49. 15 V 1401 r. biskup Wacław zatwierdził jeszcze jeden statut, 
który kapituła uchwaliła 4 V, dotyczący kapaliów50.

W przypadku uchwał kapituły opolskiej z lat 1397 i 1401 powtarzał 
się pewien schemat. Najpierw na kapitule generalnej kanonicy uchwa
lali jakieś nowe normy, następnie redagowali list do zwierzchnika 
diecezji z prośbą o zatwierdzenie nowych przepisów. Biskup nato
miast, zatwierdziwszy dany statut, transumował w całości jego treść 
w swoim dokumencie konfirmacyjnym. W ten sposób dotrwały w po
staci dwóch jednobrzmiących dokumentów statuty z 1397 i 1401 r. 
(ich brzmienie jest identyczne jeśli chodzi o treści statutowe, nie zaś 
protokół i eschatokół dokumentów).

Na kapitule generalnej 4 V 1423 r. kanonicy opolscy postanowili ze
brać dotychczasowe statuty i zredagować nowy zbiór51. Kodyfikacja 
została ukończona prawdopodobnie rok później, lecz nie zachowała się. 
Prócz statutów, członkowie kapituły opolskiej postępowali według spisa
nych zwyczajów i zarządzeń (consuetudines et ordinationes)52.

Pierwszymi statutami, jakimi kierowała się kapituła kolegiacka 
w Głogowie, były przepisy wydane dla wrocławskiego kościoła kate
dralnego przez Henryka z Wierzbna 1 IX 1316 r. Ich moc prawna zosta
ła rozciągnięta na wszystkie kościoły kanonickie diecezji. Sam tekst 
statutów zachował się w odpisie sporządzonym właśnie dla korporacji 
głogowskiej. Prócz postanowień dyscyplinarnych znalazły się tu także 
takie, które nakazywały każdemu członkowi kapituły spisywać jego 
dobra i płynące z nich dochody, uiszczać opłaty z tytułu objętej w po
siadanie kuru oraz zakazywały wydzierżawiania laikom dóbr należą
cych do kapituły53. Chodziło więc przede wszystkim o zachowanie 
integralności majątku kościelnego.

Na kapitule generalnej 16 VIII 1370 r. podjęto decyzję o oddawaniu 
przez kanoników prokuratorowi pewnej ilości zboża z przeznacze-

49 Ibidem, sygn. 44, 45.
50 Ibidem, sygn. 53, 54.
51 Ibidem, sygn. 114.
52 R. N i e s z w i e c ,  Z dziejów kapituły kolegiackiej w Opolu do końca XV wieku, 
w: Milenium Kościoła na Śląsku, red. J. K o p i e c, Opole 2000, s. 80-81.
53 Zwei Synoden des Bischofs Heinrich von Würben, wyd. W. W a t t e n b a c h ,  „Zeit
schrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens“, 4: 1862, s. 273-277; 
por. H. G e r 1 i c, Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1120- 
1526), Gliwice 1993, s. 35-36.
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niem na refekcje. Statut został zatwierdzony przez biskupa Przecła- 
wa 2 IX 1370 r.54, a 4 VII 1422 r. także przez biskupa Konrada55. 
16 VIII 1371 r. kapituła zadecydowała o podniesieniu opłaty przy 
obejmowaniu kurii kanonickich. W kilka dni później, 28 VIII 1371 r., 
uchwala ta została zatwierdzona przez biskupa Przeclawa56. Biskup 
Wacław natomiast 31 X 1386 r. wydał ordynację, która miała bronić 
kapitułę głogowską przed osobami działającymi na jej szkodę57.

Bardziej szczegółowy był zbiór statutów, który kapituła zatwierdziła 
na posiedzeniu korporacji, mającym miejsce po święcie Wniebowzięcia 
NMP (15 VIII) 1403 r. Biskup Wacław zatwierdził je dopiero dwa lata 
później; 20 XI 1405 r. Kodyfikacja składała się z trzynastu paragrafów 
i zawierała rozstrzygnięcia we wszystkich kluczowych sprawach dla 
życia duchownych skupionych przy kolegiacie, takich jak sposób od
prawiania kapituł generalnych, podział beneficjów i refekcji, kapalia 
i strój chórowy, przepisy liturgiczne i dotyczące pogrzebu duchownych, 
a także o prokuratorach. Osobny punkt mówił o mansjonarii, czego 
dotąd me ujmowano w statutach wydawanych dla kapituł58.

Kapituła św. Krzyża we Wrocławiu w ciągu XIV i XV w. uchwalała 
samodzielnie statuty, które następnie zatwierdzili biskupi Przecław 
z Pogorzeli, Wacław, książę legnicki, oraz Konrad z Oleśnicy59. Najbar
dziej wyczerpująca była kodyfikacja z 1347 r. Znalazły się tu przepisy
0 fabryce kościoła i prokuratorach, kapitułach generalnych i modlitwach 
za zmarłych członków wspólnoty, o przyjmowaniu do kapituły nowych 
kanoników i o kapaliach, a także poruszano kwestie domów kanoników
1 pieczęci korporacji60. Uzupełnieniem tego zbioru były statuty z 4 II 
1354 r., zatwierdzone przez biskupa Przecława, który transumował je 
w swym dokumencie w całości61 *. Zwrócono tym razem uwagę przede 
wszystkim na wikariuszy. Kanonikom więc pozwolono usuwać

54 APW, Rep. 76, sygn. 79; H. G e r 1 i c, Kapituła, s. 36, przyp. 15.
55 APW, Rep. 76, sygn. 196; H. G e r I i c, Kapituła, s. 36, przyp. 15.
56 APW, Rep. 76, sygn. 81; H. G e r I i c, Kapituła, s. 37.
57 APW, Rep. 76, sygn. 103; H. G e r 1 i c, Kapituła, s. 37.
58 J- H e y n e, Dokumentirte, t. 2, s. 646-653; por. H. G e r 1 i c, Kapituła, s. 36-38.
59 Por. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. IV a. 1. (Statuta Ecclesiae 
Sanctae Crucis Wratislaviensis -  z lat 1347-1430).
60 J. H e y n e, Dokumentirte, t. 2, s. 613-622.
61 Ibidem, t. 1, s. 564-566 (całość); t. 2, s. 622-623 (tylko postanowienia statutów bez
formuł wstępnych i końcowych dokumentu).



204 MAGDALENA BILSKA-CIEĆWIERZ

z urzędu kapłana, który okazałby się niegodny (mogło to dotyczyć 
zarówno złego zachowania wikariusza, niewypełnienia powierzonych 
mu obowiązków, czy też nieposiadania odpowiednich święceń). Poza 
tym statuty poruszały zagadnienie sekretu obrad kapituły, a w kwe
stiach liturgicznych omawiały sposób celebrowania wspomnień św. 
Heleny i św. Stanisława.

Prócz statutów kapituła św. Krzyża rządziła się także pewnymi 
zwyczajami (consuetudines). Dopełniały one treści zawarte w doku
mentach biskupich. Były tu więc na przykład przepisy mówiące o po
dziale refekcji, o czym nie informowały statuty. Trudno stwierdzić, 
kiedy zwyczaje zostały zebrane w jednolity zbiór. Jeden z punktów 
dotyczący wikariuszy powołuje się na potwierdzenie biskupa Wacła
wa z 22 X 1384 r., ale już w następnym jest mowa o uchwale kapituły 
generalnej z 1401 r., a nie jest to ostatni paragraf62.

Na kapitule odbywającej się po święcie Oczyszczenia NMP (2 II) 
1401 r. ustalono także, że w wypadku, gdy do objęcia jednej prebendy 
pretenduje kilku duchownych, należy odwołać się do Kurii rzymskiej. 
Przepisy dyscyplinarne uchwalone na tym zebraniu dotyczyły kolejności 
zasiadania kanoników w chórze, w czasie procesji oraz na kapitułach63.

Ostatni z zachowanych statutów korporacji świętokrzyskiej we 
Wrocławiu pochodził z 1430 r. 14 XI biskup Konrad zatwierdził po
stanowienie kapituły w przedmiocie kapalii oraz potwierdził wszyst
kie dotychczasowe prawa tejże wspólnoty64.

Jak widać z powyższego zestawienia, twórcami wszystkich statutów 
byli sami kanonicy. Biskupi jedynie zatwierdzali uchwalone przez kapitu
łę św. Krzyża normy. Najstarszy zbiór potwierdzony, przez Przecława 
z Pogorzeli, był później jedynie modyfikowany i uzupełniany. Nowej 
kodyfikacji doczekała się kapituła dopiero w 1707 r.65

Podobnie kanonicy z Głogówka byli autorami ustaw, które następ
nie zaaprobował biskup Wacław w 1391 r.66 * Była to kodyfikacja trak-

62 Ibidem , t. 2, s. 625.
63 Ibidem, t. 2, s. 626-627.
64 Ibidem, t. 2, s. 627.
65 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. IV a. la. (Statuta Reverendissimi 
ac Illustrissimi Capituli Ecclesiae S. Crucis Wratislaviae).
66 Die Inventare der nitchtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Neustadt, wyd. 
E. G r ä b e r ,  w: Codex diplomáticas Silesiae, t. 33, Wrocław 1928, nr 9. Por. 
E. W ó ł k i e w i c z, Kapituła kolegiacka św. Bartłomieja w Głogówku, Opole 2005,
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tująca o wszystkich podstawowych aspektach życia kanonickiego. 
Poruszano tu kwestie zarówno związane z wewnętrzną organizacją 
wspólnoty kanoników, jak i zarządu ich majątkiem. Jeden z punktów 
mówił również o wikariuszach. Księga, w której zachowały się odpisy 
aktu fundacyjnego kapituły w Głogówku oraz jej statuty, zawiera tak
że metrykę z wpisami od XV do XVII w.67

W roku 1391 biskup Wacław z Legnicy usankcjonował statuty kano
ników otmuchowskich, które pozostają do dziś w rękopisie. Zostały one 
poświęcone kapitułom generalnym, annus gratiae, egzekwiom, refek- 
cjom, kapaliom, kuriom, pieczęci korporacji, prokuratorowi, strojowi 
duchownych oraz zakazywały rozpowszechniania treści obrad kapituły. 
Szczególnie zwracały uwagę na opłaty składane przez nowego członka 
wspólnoty podczas recepcji. Musiał on bowiem złożyć pieniężną ofiarę 
na rzecz każdego prałata i kanonika oraz wikariuszy, wicedziekana, 
subkustosza, rektora szkoły, notariusza kapituły, organistę i zakrystiana. 
Były to vinales, znane już ze statutów głogóweckich. Prócz tego przy 
recepcji płacono prokuratorowi kapalia, które były znacznie większą 
sumą od wymienionych wyżej opłat na rzecz duchownych kolegiaty, 
oraz taksę za otrzymaną kurię kanonicką. Przy tym w ciągu pierwszego 
roku zasiadania w kapitule przysługiwało nowemu kanonikowi prawo 
tylko do połowy dochodów z prebendy z tytułu annus gratiae. Statuty 
wymieniały także mne grupy kleru prócz kanoników, które pełniły 
obowiązki przy kolegiacie. Byli to wikariusze, altaryści i mansjonarze, 
me precyzowano jednak powinności tych duchownych6*. Biskup Wa
cław zatwierdził statuty kapituły otmuchowskiej 8 VIII 1392 r.69

W następnych latach kapituła modyfikowała swe statuty, wydając 
różnego rodzaju uchwały na posiedzeniach korporacji. Zazwyczaj 
uściślały one dawną kodyfikację. W 1421 r. na przykład określono 
karę, jaką poniesie kanonik, który upowszechniałby przebieg obrad 
kapituły -  zakaz wchodzenia do kościoła kolegiackiego i odebranie 
refekcji70. W zbiorze z 1391 r. nie był bowiem zakaz ten obwarowany

s. 28; A. W e i t z e l ,  Das Kollegiatstift zum hl. Bartolhomäus in Ober-Glogau, 
„Zeischrift für Geschichte Schlesiens“, 30:1896, s. 171.
67 APW, Rep. 135, sygn. 379, s. 24 i n.
68 Ibidem, Rep. 102, sygn. 98; Rep. 135, sygn. 397, s. 11-16.
69 Ibidem, Rep. 102, sygn. 102; por. E. W ó ł k i e w i c z, Kapituła kolegiacka św. Miko
łaja w Otmuchowie. Dzieje -  organizacja -  skład osobowy, Opole 2004, s. 123-124.
70 APW, Rep. 135, sygn. 397, s. 16.
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jakąkolwiek sankcją. Następnej większej kodyfikacji dokonał dopiero 
w 1540 r. biskup Baltazar, zatwierdzając jednocześnie wszystkie do
tychczasowe przywileje kapituły71.

Po 1577 r. kanonicy zebrali dotychczasowe statuty (,statuta), zwy
czaje (consuetudines) oraz przepisy (ordo) dotyczące obowiązków 
prepozyta, dziekana, wicedziekana, subkustosza, zakrystiana i rektora 
szkoły. W kompilacji tej znalazły się zmodyfikowane w niewielkim 
stopniu statuty z 1391 i 1540 r., a także co bardziej istotne, nie znane 
dziś z innych źródeł (przede wszystkim z zaginionych acta actorum), 
uchwały powstałe na posiedzeniach generalnych wspólnoty. Wydał je 
przed 1939 r. Richard Vólkel, lecz z niewiadomych względów pomi
nął onera vicedecani, succustodis, aeditus12.

Nic nie wiadomo o statutach pozostałych kapituł kolegiackich die
cezji wrocławskiej (św. Idziego we Wrocławiu, w Brzegu, Legnicy 
i w Niemodlinie). Jedynie korporacja raciborska posiadała zbiór statu
tów z 1418 r., a więc uchwalony wkrótce po jej przenosinach z zamku 
do kościoła parafialnego w Raciborzu. Niestety kodyfikacja ta prze
chowywana do 1939 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu nie 
przetrwała zawieruchy wojennej73. Warto natomiast zwrócić uwagę, że 
zbiory zachowanych przepisów kapituł śląskich były od siebie zależne -  
zawierały mnóstwo identycznych w treści i stylu sformułowań, doty
czących podstawowych kwestii organizacyjnych. W XIV w. prawo
dawcami dla kapituł śląskich byli biskupi Henryk z Wierzbna i Prze
cław z Pogorzeli. W następnym stuleciu zaś inicjatywę przejmują same 
kolegia kanonickie, które jedynie przesyłają swemu zwierzchnikowi do 
zatwierdzenia statuty przez siebie uchwalone. Biskup Wacław dokony
wał konfirmacji tych zbiorów, nie robiąc w nich właściwie żadnych 
zmian. Kolejni purpuraci na wrocławskiej stolicy biskupiej nie ingero
wali, jak się wydaje, w prawodawstwo kapituł kolegiackich. Wyjąt-

71 Ibidem, Rep. 102, sygn. 1096; Rep. 135, sygn. 397, s. 23-24.
72 Ibidem, Rep. 135, sygn. 397, s. 29-46; R. V ö 1 k e r, Die persönliche Zusammenset
zung des Neisser Kollegiatkapitels während seiner Residenz in der Altstat Neisse 
1477-1650 an der Kollegiatkirche ss. Johannes Ev. und Nicolaus, Bericht der Wis
senschaftlichen Gesellschaft Philomatie in Neisse, 42: 1935-1938, s. 222-234.
73 E. W ó ł k i e w i c z  (Kapituła kolegiacka iw. Mikołaja, s. 123, przyp. 3) błędnie 
informuje, że zachował się dokument z 1418 r. (Archiwum Państwowe we Wrocła
wiu, Rep. 111, sygn. 37). Choć widnieje on w repertorium Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu, to z dopiskiem „zaginiony”.
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kiem był biskup Konrad, który wraz z kapitułą świętokrzyską we Wro
cławiu wydal dla mej statut w 1430 r.74 Nastąpił więc okres, w którym 
kanonicy sami na kapitułach generalnych podejmowali decyzje 
o zmianie i uwspółcześnieniu obowiązujących ich norm prawnych. 
Stąd też ciekawego materiału do badań dostarczyłyby metryki kapitul
ne. Kodyfikacje pochodzące z początku XV w. były mimo różnych 
zmian bardzo trwale, skoro jeszcze w drugiej połowie XVI w. wykorzy
stywano je, wpisując niemal in extenso do nowych statutów.

Ustawy kapituł diecezji poznańskiej z okresu średniowiecza za
chowały się tylko dla korporacji z Środy i Warszawy. Pozostałe ka
pituły erygowane pod koniec XV w. lub w pierwszej połowie na
stępnego stulecia postępowały według norm zawartych w dokumen
tach fundacyjnych i przede wszystkim naśladowały kanoników kate
dralnych.

Statuty kapituły z Środy nie budziły jak dotąd zainteresowania 
badaczy. Zostały one wydane przez biskupa Stanisława Ciołka na 
prośbę kapituły 22 X 1436 r.75 Uzupełniały wcześniejszy akt erek
cyjny z 13 XI 1423 r., który zawierał także pewne normy postępo
wania kanoników w czasie sprawowania liturgii oraz określał obo
wiązki poszczególnych prałatów i rektora szkoły. Jednakże koncen
trował się głównie na uposażeniu nowej korporacji76. Stąd też za
pewne zrodziła się potrzeba uściślenia pewnych zwyczajów, szcze
gólnie w zakresie przyjmowania nowych członków do wspólnoty 
oraz rozdawnictwa dystrybucji codziennych, jak i stroju chórowego 
czy kolejności zasiadania w chórze. Kodyfikacja Stanisława Ciołka 
była mimo wszystko dość pobieżna. Co ciekawe, w żadnym punkcie 
nie wspominano o wikariuszach kolegiaty, choć już w dokumencie 
erekcyjnym ustanowiono fundusz na ich rzecz.

Najpełniejszą kodyfikacją statutów korporacji kolegiackiej były 
z pewnością ustawy kapituły warszawskiej. Zostały one wydane przez 
biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego 25 XII 1517 r.77 Bazowały 
zapewne na wcześniejszych zwyczajach, z których nieliczne można

74 J. H e y n e, Dokumentirte, t. 2, s. 621.
75 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 10, wyd. A. G ą s i o r o w s k i  i in., War
szawa 1993, nr 1412.
76 Ibidem, t. 8, nr 978.
77 Statuta capitulorum, s. 451-530.
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odnaleźć w metryce kapitulnej78. Jednakże nie odpowiadały one już 
ówczesnym wymogom. Poza tym kapituła św. Jana była zbyt mocno 
związana z książętami mazowieckimi, co nie było z korzyścią dla bisku
pów poznańskich. Dlatego też zlecono spisanie wszystkich ustaw doty
czących postępowania kanoników warszawskich w jeden zbiór. Właści
wym autorem, który dokonał nowej redakcji statutów, byl doktor dekre
tów Stanisław ze Strzelec, kanonik poznański, włocławski, płocki i war
szawski. On również był twórcą kodyfikacji włocławskiej z 1500 r., 
a pracując nad statutami kapituły warszawskiej oparł się przede wszyst
kim na zbiorze norm dotyczącym korporacji katedralnej z Poznania. 
Dlatego też jego obszerna kodyfikacja (89 punktów) zawiera nawet nie
które identyczne w treści sformułowania z poznańską. Statuty z 1517 r. 
charakteryzowały się dużym stopniem szczegółowości poszczególnych 
rozwiązań prawnych. Najwięcej miejsca poświęcano sprawom mająt
kowym, nie zapominając jednocześnie o liturgii -  najważniejszym celu 
istnienia korporacji kanonickich. Zbiór Stanisława ze Strzelec ulegał 
późniejszym modyfikacjom poprzez uchwalanie poszczególnych statu
tów na kapitułach generalnych oraz był przystosowywany do zmieniają
cych się stosunków kościelnych przez kolejnych biskupów poznańskich, 
wydających ordynacje dla kanoników warszawskich79.

Nic me wiadomo o statutach pozostałych kapituł diecezji poznań
skiej. Kanonicy wzorowali się oczywiście przede wszystkim na usta
wodawstwie korporacji katedralnej, a pierwszym aktem ustawodaw
czym był dla nich dokument erygujący daną wspólnotę, który zazwy
czaj zawierał podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania ko
legium kanoników.

Z terenu diecezji włocławskiej dotrwały statuty korporacji kruszwic
kiej. Były one kodyfikacją współczesną warszawskiej, uchwaloną na 
kapitule generalnej trwającej pod przewodnictwem biskupa włocław
skiego Michała Drzewickiego od 28 VI do 1 VII 1516 r.80 Powodem

78 Acta ecclesiae collegiatae Varsoviensis, wyd. B. U l a n o w s k i ,  „Archiwum Ko
misji Historycznej Akademii Umiejętności”, t. 6, Kraków 1897, s. 1-90.
79 A. R a d z i m i ń s k i ,  Uwagi,s. 127, 136-137; L. K r ó 1 i k, kapituły
giackiej w Warszawie, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie , 75: 1985, nr 1-
2, s. 43-48; Statuty kapituły katedralnej włocławskiej, s. CCVI-CCXIV.
80 W. A b r a h a m ,  Statuty kapituły w Kruszwicy, wyd. J. S a w i c k i ,  „Polonia Sa
cra”, 8: 1956, z. 3/4, s. 281-287.
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wydania statutów było zaniedbywanie przez kanoników obowiązków 
liturgicznych i nierezydowanie przy kolegiacie, które to wykroczenia 
stwierdził ordynariusz podczas wizytacji kościoła św. Piotra. Zbiór statu
tów kapitulnych miał formę instrumentu notarialnego, opatrzonego pie
częciami biskupa i kapituły. Zaczynał się od listu promulgacyjnego ordy
nariusza Drzewickiego, z którego wynikało, że wcześniejsze statuty kole
giaty kruszwickiej już w 1516 r. nie były znane. Dla poprawy funkcjo
nowania korporacji kanonickiej i jej rozwoju biskup polecił przygotować 
projekt statutów dla kolegiaty św. Piotra archidiakonowi włocławskiemu 
¡jednocześnie kanonikowi kruszwickiemu Janowi Parzniewskiemu.

Jego koncepcja została następnie przedyskutowana na wspomnia
nym posiedzeniu generalnym, podczas którego statuty zostały za
twierdzone przez kapitułę. Po liście biskupim następowała w zbiorze 
formula przysięgi i kolejnych dwadzieścia statutów. Zbiór kruszwic
ki wykazuje pewne podobieństwa ze statutami kapituły katedralnej 
włocławskiej, pochodzącymi z roku 1500. W porównaniu z nimi są 
jednak uchwały kruszwickie o wiele bardziej ogólnikowe, co jak 
zauważył Władysław Abraham wynikało z pośledniej roli, jaką od
grywała korporacja z Kruszwicy. Pod względem prawniczym statuty 
kapituły kruszwickiej charakteryzowały się niewątpliwą zwięzłością 
i jasnością sformułowań, czym różniły się od rozwlekłego stylu 
zwodu włocławskiego81.

Kolejne statuty kapituła św. Piotra uchwalała podczas dorocznych 
posiedzeń generalnych i wpisywała w acta actorum. Tym samym 
praktyka życia weryfikowała postanowienia biskupa Drzewickiego82. 
Po soborze trydenckim pojawiły się liczne ordynacje biskupie dla 
kapituły kruszwickiej, a w 1673 r. biskup Kazimierz Florian Czartory
ski aprobował nowe statuty83.

Również kapituła wolborska miała spisane statuty, lecz byl to zbiór 
bardzo późny, bo pochodzący z połowy XVI w., a ułożony przez

81 A. R a d z i m i ń s k i ,  Uwagi, s. 127, 134-136; K. K a l i n o w s k a ,  Kapituła kole- 
giacka św. Piotra w Kruszwicy w świetle XVI-wiecznych statutów, „Ateneum Kapłań
skie”, 131: 1997, z. 1, s. 97-109; H. R y b u s ,  Kolegiata w Kruszwicy w latach 1514- 
1531, „Studia Theologica Varsoviensia”, 8: 1970, nr 2, s. 119-157; W. A b r a h a m, 
Statuty kapituły w Kruszwicy, s. 266-270 (wstęp).
82 Ibidem, s. 288-291; H. R y b u s ,  Kolegiata w Kruszwicy, s. 129-131.
83 W. A b r a h a m, Statuty kapituły w Kruszwicy, s. 274-278.
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pierwszego prepozyta tejże korporacji Stanisława Dąbrowskiego. Za
mieszczono w nim postanowienia dotyczące także wikariuszy, a roz
wiązania prawne wzorowano na organizacji kapituł katedralnych za
równo z Gniezna, jak i Włocławka84.

W diecezji płockiej w XV w. funkcjonowały tylko dwie kolegiaty -  
św. Michała w Płocku i NMP w Pułtusku. Statutami natomiast rządzi
ła się korporacja pułtuska. Jednakże przez wiele lat kanonicy nie po
siadali jednolitej kodyfikacji swych praw i obowiązków, a poszcze
gólne dekrety były wpisywane do metryki kapituły. Pierwsza chrono
logicznie księga akt zachowała się z lat 1482-1666. Nie jest to jednak 
oryginalna metryka, lecz sporządzony w 1726 r. odpis. Metryka bo
wiem była tak zniszczona, że kanonik honorowy kapituły pułtuskiej 
Karol Kreny, kapelan biskupa płockiego Andrzeja Załuskiego, przepi
sał ją, a oryginał z czasem zaginął. Kopiarz sporządzony przez Karola 
Kreny zwany jest dziś pułtuskim lub Załuskiego. Zawiera wpisy aktu 
erekcyjnego, przywileje poszczególnych wsi prestymonialnych, do
kumenty erygujące kolegium wikariuszy wieczystych i mansjonarzy 
oraz protokoły sesji kapituły85. Wśród tych ostatnich znalazło się wie
le statutów. Wybór zapisek statutowych wpisano także do rękopisu 
zatytułowanego „Statuta et Decreta Capituli collegiatae Pultoviensis 
1524”. Wbrew tytułowi zamieszczono tu streszczenia wpisów metry
kalnych z lat 1482-1607. Porównując odpis ten z kopiarzem pułtuskim 
stwierdzono, że nie przedstawia on większego znaczenia, powtarzając 
w większości te same zapiski86. Dopiero w XVIII w. za rządów diece
zją biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego kapituła pułtuska otrzy
mała pełną kodyfikację swych statutów87.

Z lat 1306-1540, czyli w okresie od pojawienia się pierwszego zna
nego dziś statutu kapituły kolegiackiej w Opolu do kodyfikacji bisku-

84 S. L i b r o w s k i ,  Wizytacje diecezji włocławskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne”, 8: 1964, s. 101-102.
85 W. G ó r a l s k i ,  Posiedzenia kapituły kolegiackiej w Pułtusku (XV-XX w.), „Studia 
Płockie”, 4: 1976, s. 186.
86 Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej, wyd. B. U l a n o w s k i ,  S. Z a c h o -  
r o w s k i ,  „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności”, t. 10, Kraków 
1916, s. 310. Tutaj drukowany jest wybór zapisek z akt kapituły z kopiarza pułtuskie
go (s. 11 i n.). Pięć statutów pochodzących z tego samego źródła zamieścił w dodatku 
do swej pracy H. R y b u s ,  Kolegiata w Pułtusku i je j kapituła, Łódź 1933, s. 60-61.
87 Archiwum Diecezjalne w Płocku, sygn. 142.
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pa Baltazara dla kanoników z Nysy, zachowało się około trzydziestu 
zbiorów lub pojedynczych dokumentów o charakterze statutów, nie 
licząc poszczególnych wpisów do ksiąg metrykalnych. O ile na po
czątku XIV w. dokument biskupa Henryka z Wierzbna dla kanoników 
opolskich nie zawierał żadnej wzmianki o zgodzie kapituły na nadanie 
jej statutów88, to już w połowie tego stulecia pojawiły się statuty wy
dawane samodzielnie przez korporacje kanonickie. W 1347 i 1354 r. 
kapituła św. Krzyża we Wrocławiu uchwaliła dwa zbiory przepisów 
wzajemnie się uzupełniające89. Jednakże by były one respektowane 
przez kler kolegiacki musiały uzyskać zatwierdzenie ordynariusza 
diecezji. Najlepszym przykładem są tu akta kapituły opolskiej, wśród 
których zachowały się pisma z 1397 i 1401 r. zarówno kapituły 
uchwalającej nowe normy, jak i następnie dokumenty zatwierdzające 
te postanowienia przez biskupa90. Praktyka ta była typowa dla wszyst
kich diecezji metropolii gnieźnieńskiej. Zbiory statutów, których nor
my prawne weszły w życie, były bardzo długotrwałe. Nie znaczy to, 
że nie podlegały modyfikacjom. Kodyfikacja kapituły łęczyckiej 
z około 1383 r. była uzupełniana, a jej poszczególne kanony ulegały 
czasem gruntownym zmianom aż do 1467 r.91

Po roku 144392 nie wydano żadnych większych zbiorów statutów, 
co nie znaczy, że kapituły na posiedzeniach generalnych nie uchwala
ły wiążących dla kanoników postanowień. Poszczególne statuty były 
raczej właśnie uzupełnieniem w stosunku do starszych kodyfikacji. 
Dopiero pod koniec XV w. pojawiają się kolejne zbiory statutów. 
Ustawy kardynała Fryderyka Jagiellończyka dla korporacji w Wielu
niu z 1495 r. były jeszcze bardzo pobieżne w treści93. Następne zaś 
z 1516 r. dla kapituły kruszwickiej94 i kolejne z 1517 r. dla korporacji 
warszawskiej95 oraz z 1518 r. dla kanoników św. Floriana w Krako
wie96 były już zbiorami obszernymi, normującymi wszystkie podsta

88 APW, Rep. 107, sygn. 5.
89 J. H e y n e, Dokumentirte, t. 2, s. 564-566, 613-622.
90 APW, Rep. 107, sygn. 44, 45, 53, 54.
91 A. R a d z i m i ń s k i, Uwagi, s. 126.
92 Zbiór dokumentów, cz. 2, nr 447.
93 W. P a t y k i e w i c z, Statuty, s. 357-364.
94 W. A b r a h a m, Statuty kapituły w Kruszwicy, s. 281 -287.
95 Statuta capitulorum, s. 451-530.
96 Z. S i d o r o w i c z, Z dokumentów, s. 424-426.
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wowe kwestie związane z organizacją kapituł kolegiackich późnego 
średniowiecza. Po nich dokonywano regulacji prawnych dotyczących 
pozostałych kapituł. Zbiory z początku XVI w. były również bardzo 
długo użytkowane przez kanoników i uzupełniane. Z tego też względu 
trzeba przyznać, że cezura jaką mogłyby stanowić rozstrzygnięcia 
soboru trydenckiego, co do kanoników, jest sztuczna. Wprowadzenie 
bowiem uchwał soboru me wywołało jakiegoś prądu reformatorskiego 
w kanonikacie polskim. Już na początku XVI stulecia zauważalne są 
tendencje do wtłoczenia kanoników świeckich w ramy odpowiadające 
współczesnym wymogom stawianym duchownym. Impulsem mogły 
tutaj być dla kanoników związanych z kościołami kolegiackimi po
wstające ówcześnie kodyfikacje w ośrodkach katedralnych, takie jak 
zwód włocławski z 1500 r.97 czy poznański z 1517 r.98

MAGDALENA BILSKA-CIEĆWIERZ

Les statuts des chapitres collégiaux de la province 
ecclésiastique de Gniezno au Moyen Age

Résumé

Pour bien connaître l’organisation des chapitres collégiaux du Moyen Age, il faut 
surtout analyser leurs statuts. Jusqu’à la moitié du XVIe s., il y eut 43 chapitres collég
iaux, mais ils ne se servaient pas tous de statuts. L’organisation interne de certains 
d ’entre eux, en patriculier ceux créés au XVe s. et au début du XVIe s., fut réglemen
tée par des actes volumineux. Malheureusement, nombreux de ces documents furent 
détruits.

Parmi les statuts concervés jusqu’à nos jours, les plus anciens proviennent du 
diocèse de Vroclav. Il s’agit de quelques documents épiscopaux des années 1306- 
1401, adressés au chapitre d'Opole. Les statuts des chanoines de la Sainte Croix de 
Vroclav, de Głogów et de Nysa purent ainsi être conservés. Nombreux d ’entre eux, 
comme par exemple les documents du chapitre d ’Opole ne furent jamais publiés.

Les statuts des années 1401 et 1443 du diocèse de Cracovie étaient possédés par les 
chanoines de Wiślica. De même, le chapitre cracovien de Saint-Florian reçut de son

97 Statuty kapituły katedralnej włocławskiej, passim.
98 Statuta capituli et ecclesiae cathedralis Posnaniensis ex annis 1298-1763, wyd. 
W. P a w e l c z a k ,  Poznań 1995.
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évêque ordinaire, un acte normatif détaillé. Un autre recueil de statuts de cette 
corporation date de l’an 1518. D’autres collèges de chanoines du diocèse de Cracovie, 
respectèrent les lois du XVIe s. et celles des siècles suivants. Les actes volumineux, qui 
instituaient les collèges des chanoines sur ce territoire, méritent une attention 
particulière. En effet, leur sens du détail leur permettait de remplacer les statuts de plein 
droit. Aujourd'hui, nous disposons de tels documents pour les chapitres collégiaux de 
Tamov (1400), Nowy Sącz (1448), Wojnicz (1465), Bobowa (1529), ainsi que pour les 
collégiales cracoviennes de Toussaints (1490) et de Sainte-Anne (1535).

Dans l’archevêché de Gniezno, d ’intéressantes collections de statuts appartenaient 
aux collégiales de Łęczyca (des années 1383-1467), de Wieluń (1495 ; 1525) et de 
Łowicz (1528). Les chanoines de la collégiale de Saint-Pierre de Kruszwica dans le 
diocèse de Vroclav, se servirent de quelques rédactions de statuts, la plus ancienne 
datant de 1498. Quant au diocèse de Płock, les chanoines de Pułtusk possédaient un 
document détaillé sur l’organisation du chapitre institué en 1449, ainsi que les statuts 
suivants. Dans le diocèse de Poznań, datant de 1296 et fondant le chapitre de Głuszyn, 
l'acte le plus ancien put être conservé. La codification la plus détaillée des chanoines 
de ce diocèse, fut constituée par les lois du chapitre varsovien de 1517. Les chanoines 
de Środa Wielkopolska possédaient le recueil des statuts précédants, datant, lui, de 
1436. Ce recueil fut peu prolifique en ce qui concerne les résolutions juridiques. 
D’autres chapitres fondés au XVe s., sur le territoire du diocèse de Poznań, furent 
régis selon les actes de fondement, dont les manuscrits furent conservés jusqu’à au
jourd'hui. Il s ’agit des chapitres de Poznań : ceux de Sainte Marie-Madelaine, de 
Saint-Nicolas et ceux de Kurnik et Szamotuły.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło

MAGDALENA BILSKA-CIEĆWIERZ -  dr, historyk-mediewista. doktorat w 2005 r. 
na UMK w Toruniu (promotor: prof. dr hab. A. Radzimiński). Publikacje w „Roczni
kach Historycznych”.



DOMINIKA BURDZY

SANDOMIERSKI KLASZTOR ŚW. MARII MAGDALENY 
W ŚREDNIOWIECZU1

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poszczególnych eta
pów powstawania drugiego dominikańskiego klasztoru w Sandomierzu, 
oczywiście na tyle, na ile pozwalają zachowane źródła, które są bardzo 
szczątkowe. Impuls dla jego założenia dały tragiczne wypadki przełomu 
1259/1260 r., kiedy to Tatarzy wymordowali całą ludność miasta razem 
z dominikanami z klasztoru św. Jakuba2 *. Dlatego klasztor św. Mani Mag
daleny miał być miejscem schronienia dla zakonników z konwentu św. 
Jakuba. W związku z fundacją pozostaje również kwestia wezwania ko
ścioła klasztornego, dedykowanego św. Marii Magdalenie, będącego 
odzwierciedleniem jej ogólnoeuropejskiego kultu.

1 Działalność obu sandomierskich klasztorów dominikańskich będzie przedmiotem 
osobnej monografii.
2 M. B u l i ń s k i ,  Monografija miasta Sandomierza, Warszawa 1879, s. 284-286, 
309-314; B. U l a n o w s k i ,  Drugi napad Tatarów na Polskę, „Rozprawy i sprawoz
dania z posiedzeń wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności” t. 18: 
1885, s. 275-325; J. W o r o n i e c k i ,  Poszukiwania w sprawie kultu Męczenników 
sandomierskich, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” t. 41: 1948, s. 58-74; R. J. L o -  
e n e r t z ,  Les origines de Tancienne historiographie dominicaine en Pologne, ,,Ar- 
chivum Fratrum Praedicatorum” [dalej cyt. AFP] vol. 19: 1949, s. 68, 73; R. Ś w i ę 
t o c h o w s k i ,  Sadok i 48 Męczenników sandomierskich, w: Hagiografia Polska, pod 
red. R. G u s t a w a ,  t. 2, Poznań-Warszawa-Lublin 1972, s. 283-294; Z. Ma z u r ,  
Bi Sadok i 48 Męczenników sandomierskich, w: Polscy Święci, t. 5, Warszawa 1985, 
s. 27-31; K. S t o p k a ,  Męczennicy sandomierscy. Legenda i rzeczywistość, „Nasza 
Przeszłość” t. 80: 1993, s. 51-99; A. Bu k o ,  Początki Sandomierza, Warszawa 1998, 
s. 87-98, 117-119; Z. M a z u r, R. Ś w i ę t o c h o w s k i ,  Sadok i Męczennicy sando
mierscy w: Nasi Święci. Polski słownik hagiograficzny, praca zbiorowa pod red. 
A. W i t k o w s k i e j, Poznań 19992, s. 520-527; J. M a ł e c k i ,  Groza przed Tatara
mi -  karą boską za grzechy chrześcijan jako przyczyna przemian w religijności w Ma- 
łopolsce drugiej połowy XIII wieku, „Nasza Przeszłość” t. 105: 2006, s. 263, 267.

,Nasza Przeszłość” t. 108: 2007, s. 215-233.
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Proces fundacji

Powstanie drugiego sandomierskiego klasztoru dominikańskiego 
nie jest w pełni udokumentowane źródłowo, stąd wątpliwości bu
dzą dotychczasowe interpretacje zachowanych przekazów. Należy 
wziąć pod uwagę, że proces fundacji nowego domu zakonnego 
odbywał się w kilku fazach i był rozciągnięty w czasie. Stąd usta
lone przepisami zakonnymi zasady powoływania do życia nowego 
klasztoru stanowią szkielet, na którym powinna opierać się analiza 
źródeł. Materialne podstawy planowanej fundacji stwarzał fundator 
lub fundatorzy.

W przypadku klasztoru św. Marii Magdaleny materialne zabez
pieczenie zapewnił mu książę Leszek Czarny. Chociaż przywileje 
były wystawione dla klasztoru św. Jakuba, to jednak w zamyśle 
księcia miały umożliwić budowę drugiego konwentu, jako miejsca 
schronienia (refugium) w momencie wrogiego najazdu, zwłaszcza 
Tatarów. Mieli się tam schronić zakonnicy razem z majątkiem 
i kosztownościami klasztoru leżącego na Starym Mieście. W mo
mencie lokacji miasta klasztor św. Jakuba uzyskał m. in. plac 
w obrębie murów miejskich pod budowę nowego domu. Potwier
dzone to zostało przywilejem, wydanym przez księcia 1286 r.3

Materialna pomoc ze strony Leszka Czarnego przy fundacji drugie
go sandomierskiego klasztoru wpisuje się w ogólną politykę funda
cyjną książąt piastowskich tego okresu. Bowiem większość klaszto-

3 Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, perg. 4; F. K i r y k ,  Pergaminy 
Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej Sandomierz 2002, 12; T. L a 1 i k, 
Lokacja Sandomierza w roku 1286, w: Dzieje Sandomierza, t. 1, Średniowiecze, pod 
red. S. T r a w k o w s k i e g o ,  Warszawa 1993, s. 105; Z. M a z u r, Dwa dokumenty 
Leszka Czarnego dla dominikanów sandomierskich, „Studia Historyczne” R. 12: 1969 
z. 4 (47), s. 604, 606-608: (...) aream in munitione eiusdem civitatis limitatam 
et signis notabilibus assignatam pro domo construenda et habenda, nec ultra quam 
dedi mus, (...); W. G l i ń s k i ,  Dominikański kościół św. Marii Magdaleny w Sando
mierzu w świetle badań archeologicznych, w: Klasztor w mieście średniowiecznym 
i nowożytnym, red. M. D e r w i c h ,  A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Wrocław-Opole 
2000, s. 552. Błędne jest twierdzenie Abrahama Bzowskiego o fundacji klasztoru 
przez Leszka Białego, por.: A. B z o w s k i ,  Propago D. Hyacinthi Thaumaturgi 
Poloni, seu de rebus praeclare gestis in provincia polonia Ordinis Praedicatorum 
commentarius, Venetiis 1606, s. 5: S. Mariae Magdalenae domus Sandomirien[sis] 
intra muros a Leseo Albo Principe Poloniae, sub idem tempus.
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rów dominikańskich, powstałych w średniowieczu, zawdzięczała swoje 
istnienie właśnie władcom dzielnicowym4. Charakterystyczne, że 
w dokumencie lokacyjnym Sandomierza, dominikanie są jedyną 
grupą duchowieństwa, która została obdarowana przez księcia, pod
czas gdy konfiskata dóbr na rzecz gminy miejskiej dotknęła inne 
instytucje kościelne Sandomierza. Wiadomo, że została skonfisko
wana wieś Sokolniki, należąca do kustosza kolegiaty sandomierskiej 
Zefryda5. Na wydzielonym miejscu dominikanie wznieśli dom, 
prawdopodobnie drewniany, o czym można wywnioskować z treści 
drugiego przywileju Leszka Czarnego, który był wydany zarówno 
dla zakonników, będących w klasztorze św. Jakuba jak i przebywa
jących w mieście6.

Kolejną fazą powstawania klasztoru dominikańskiego było podjęcie 
decyzji w tej sprawie przez władze zakonu. Konstytucje zakonne 
przypisywały decydującą rolę przy zakładaniu nowych placówek na 
obszarze prowincji władzom tej prowincji, a więc prowincjałowi 
i definitorom kapituł prowincjalnych. Jedynie oni mieli prawo wystę
powania z inicjatywą założenia nowego klasztoru7. Zgodę na realiza
cję przedsięwzięcia udzielić musiała kapituła generalna zakonu. 
Wprowadzenie takiego wymogu nastąpiło w drugiej połowie XIII w., 
znajdując odbicie w uchwałach kilku kapituł generalnych8. Co więcej,

4 J. K ł o c z o w s k i ,  Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-X1V wieku, Lublin 1956, 
s. 55-68.
5 T. L a 1 i k, Lokacja, s. 104.
6 T. L a 1 i k, Sandomierz w świetle źródeł pisanych, w: Sandomierz: badania 1969- 
1973, praca zbiorowa pod red. S. T a b a c z y ń s k i e g o ,  Warszawa 1993, s. 72; 
B. K r a s n o w o l s k i ,  Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej 
w XIII i XIV wieku, cz. II: Katalog, Kraków 2004, s. 199, autor sugeruje, że położenie 
tego kościoła przy południowo-zachodnim narożniku rynku zdaje się odpowiadać prze
widzianej, niezrealizowanej lokalizacji kościoła parafialnego miasta lokacyjnego.
7 A. C l o c h e ,  Reguła S. Augustini et Constitutiones FF. Ordinis Praedicatorum 
[pars I], Romae 1690, s. 158: Nulla domus co[n]cedatur, nisi a priore provinciali et a 
diffinitoribus capituli provincialis fuerit postulata, nec concessa ponatur, nec posita 
transferatur, nisi ubi praedicti viderint expedire.
8 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, [dalej ACGOP] vol. I 
{Ab anno 1220 usque ad annum 1303), w: Monumenta Ordinis Praedicatorum His- 
torica [dalej MOPH], t. HI, recensuit B. M. R e i c h e r t ,  Romae 1898, s. 214: 
[kapituła gen. we Florencji 1281 r.] Districte inhibemus, ne fratres recipiant loca ad 
conventus edificandos sine licentia capituli generalis, quod si contrarium attemp- 
tatum fuerit statuimus, quod talis recepcio sit ipso facto irrita et inanis et receptores
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w 1298 r. wprowadzono przepis o konieczności wyrażenia zgody 
przez papieża na każdą nową fundację i na każde przeniesienie kon
wentu na inne miejsce9. Niestety brak akt polskich kapituł prowmcjal- 
nych z XIII i XIV w. me pozwala stwierdzić, w którym roku władze 
prowincji zdecydowały się przystąpić do realizacji sandomierskiej 
fundacji. Nie wiadomo też w jakim stopniu zaangażowany był w to 
przeor klasztoru św. Jakuba, jako ten, który byl najlepiej zorientowany 
w miejscowych stosunkach i świadomy ciężaru zamierzonego przed
sięwzięcia. Zresztą to przecież klasztor św. Jakuba musiał poświęcić 
część swojego majątku, by sfinansować budowę drugiego kompleksu. 
Niemniej jednak ta kwestia musiała być poruszona na którejś z kapituł 
prowincjalnych i przedłożona do rozpatrzenia kapitule generalnej, 
skoro najwyższe władze zakonu dominikańskiego zebrane na kapitule 
w Limoges w 1334 r. pozwoliły prowincji polskiej na założenie 
dwóch domów, w tym jednego w Sandomierzu (na wzgórzu)10. Nie

huiusmodi nisi in sua accusacione omni voce sint privati. To postanowienie zatwier
dziła kapituła gen. w Ferarze 1290 r., ibidem s. 258; A. C 1 o c h e, Régula, s. 159.
9 ACGOP, vol. I, s. 290; A. C l o c h e ,  Reguła, s. 158: Declaramus, quod de iure 
antiquo communi, religiosi mendicantes non poterant nouas domos, vel noua loca ad 
habitandum recipere, nec recepta mutare, alienare, aut relinquere, sine speciali 
licentia Sedis Apostolicae, plene atque expresse, de prohibitione huiusmodi men- 
tionem faciente, alias fuissent excommunicati; J. K ł o c z o w s k i ,  Dominikanie 
polscy na Śląsku, s. 44.
10 ACGOP, vol. II (Ab anno 1304 usque ad annum 1378), w: MOPH, t. IV, recensuit 
B. M. R e i c h e r t ,  Romae 1899, s. 227: Concedimus provincie Polonie duas domos, 
unam ponendam in Sandomiria ad montent Cracoviensis diocesis, aliant ponendam in 
Bromberch, Caminensis diocesis; Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji 
polskiej z lat 1338-1411, przedłożył do druku J. W o r o n i e c k i ,  poprzedził wstępem 
J. F i j a ł e k ,  Archiwum Komisji Historycznej PAU, t. XII, cz. II, Kraków 1938, 
s. 341, przyp. 1 ; Acta capitulorum Provinciae Poloniae, s. 4; P. K i e l a r ,  Studia nad 
kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu, 
I. Powstanie i rozwój organizacji szkolnej dominikanów w Polsce w XIII i XIV wieku, 
w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, pod red. J. K ł o c z o w 
s k i  e g o, t. 1, Warszawa 1975, s. 280. Do tej pory podawano błędną datę kapituły 
generalnej, 1349 r., T. L a 1 i k, Lokacja, s. 113; W. K a 1 i n o w s k i, T. L a 1 i k, 
T. P r z y p k o w s k i ,  H, R u t k o w s k i ,  S. T r a w k o w s k i ,  Sandomierz, Warsza
wa 1956, s. 28. Opierając się na tych opracowaniach podałam też taką datę w artyku
łach: Sandomierskie konwenty dominikańskie i ich bractwa różańcowe (XVII-XVIII w.), 
„Almanach Historyczny” t. 8: 2006, s. 51 oraz Rola bractw różańcowych w organiza
cji uroczystości religijnych sandomierskich dominikanów w XVII-XVIII stuleciu, 
„Studia Historyczne” R. 48: 2005 z. 3-4 (191-192), s. 295.
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zachowały się źródła mówiące o udzieleniu zgody przez papieża na 
założenie sandomierskiego klasztoru, chociaż w Bullariwn Ordinis 
Fratrum Praedicatorum zamieszczono pismo, w którym papież 
Jan XXII zezwolił generałowi zakonu Hugonowi de Vaucemam 
(1333-1341) założyć cztery nowe domy. Pismo to, wystawione 22 XI 
1333 r., nie precyzuje w jakich miejscowościach czy nawet prowin
cjach miały powstać nowe klasztory11. Być może dotyczy ono także 
sandomierskiego klasztoru.

Po uzyskaniu pozwoleń przystępowano do budowy kompleksu klasz
tornego. Pomoc przy realizacji tych planów miał okazać biskup kra
kowski Jan Grot12. Źródła nie podają, by wspierali finansowo tą bu
dowę inni dobrodzieje. W świetle badań archeologicznych sandomier
ski kościół św. Marii Magdaleny został wybudowany w połowie XIV 
stulecia13. Nie można zgodzić się z twierdzeniem Zbigniewa Beiers- 
dorfa, według którego pierwszy kościół powstał jeszcze w XIII w., 
ponieważ pozostaje to w sprzeczności z przepisami zakonnymi i za
chowanymi źródłami14. Była to budowla halowa, trójnawowa i orien-

11 Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, t. II. (Ab anno 1281 ad annum 1430), 
Romae 1730, s. 204: F. Hugoni Generali Magistro, ut quatuor Coenobia Constituere 
queat.(...) Tuis itaque devot is supplicationibus inclinât i, tibi recipiendi quatuor loca 
in quatuor Civitatibus, vel terris, seu locis, in quibus aliorum Ordinum mendicantium 
Fratres loca non habeant, singula, videlicet in singulis Civitatibus, aut terris, sive 
locis hu[i]usmodi: ac inibi construendi, & aedificandi Ecclesias seu Oratoria, Do
mos, & officinas, necessarias, [ijuxta morem Ordinis supradicti, dummodo in singulis 
dictorum quatuor locorum recipiendorum duodecim Fratres dicti Ordinis, inibi com- 
morantes, honeste, & congrue valeant sustentan; Constitutione felicis recordationis 
Bonifatii Pap[a]e VIII, Pr[ae]decessoris nostri, & qualibet alia in contrarium edita, 
nequáquam obstantibus, plenam, & liber am, auctoritate pr[ae]sentium, licentiam 
impertimur, sine pr[aei]udicio tarnen Parochialium Ecclesiarum dictonmi locorum, 
& etiarn cu[i]uslibet alterius alieni [ijuribus in omnibus semper salvis.
12 Zbiór formuł, s. 341, p. 1 ; J. K ł o c z o w s k i ,  Dominikanie polscy na Śląsku, 
s. 310; W. G 1 i ń s k i, Dominikański kościół, s. 552.
13 M. F l o r e k ,  Sandomierski ośrodek grodowo-miejski w średniowieczu. Przemiany 
przestrzenne i funkcjonalne, Warszawa 2005, s. 47; W. G l i ń s k i ,  Dominikański 
kościół, s. 549, 555, 556; J. Z u b, Z dziejów, s. 25.
14 Z. B e i e r s d o r f ,  Sandomierz. Budynek po klasztorze dominikańskim i niezachowa- 
ny kościół św. Marii Magdaleny pl. Poniatowskiego nr 3. Dokumentacja historyczno- 
architektoniczna , maszynopis w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kiel
cach Delegatura w Sandomierzu, [dalej cyt.: Z. B e i e r s d o r f ,  Budynek po klaszto
rze], Kraków 1973 [b.s.] Z. B e i e r s d o r f  twierdzi, że pierwszy kościół został znisz
czony w czasie najazdu Litwinów w 1349 r., a na jego miejscu wzniesiono kolejny.
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towana, zbudowana z cegły. Nawa została wzniesiona na planie zbli
żonym do kwadratu z wydłużonym prezbiterium, zamkniętym wielo- 
bocznie. Od południa do prezbiterium przylegała czworoboczna za
krystia, nakryta dachem pulpitowym. Korpus nawowy ukształtowany 
był jako trójnawowa, trójprzęsłowa hala, sklepiona krzyżowo na gur
tach. Wejście do kościoła prowadziło z wąskiej uliczki między kościo
łem a kamienicą (od strony północnej), a także z krużganka klasztor
nego (od strony zachodniej). Bryła kościoła nakryta była dwuspado
wym dachem, a przy wschodnim szczycie nawy znajdowała się mu
rowana, niska wieżyczka na sygnaturkę. Kościół wykazuje pokre
wieństwo typologiczne z trójnawową, halową kolegiatą sandomier
ską15. Pierwsza wzmianka źródłowa, potwierdzająca istnienie świątyni 
pochodzi z 5 II 1368 r., kiedy to mieszczanin sandomierski Jan Hengst 
sprzedał Maciejowi opatowi koprzywnickiemu jatkę mięsną, usytu
owaną właśnie w narożniku lub obok kościoła św. Marii Magdaleny16. 
Kolejna informacja o tym kościele pojawia się 2 V 1371 r. także 
w związku ze sprzedażą tym razem czterech jatek mięsnych, które 
nabywa ten sam Maciej opat od mieszczanina sandomierskiego sła
wetnego Arnolda z Lubaczowa. Były one również zlokalizowane 
w pobliżu kościoła św. Mani Magdaleny17.

Archeolodzy sugerują, że budowę murowanego klasztoru należy 
wiązać z akcją odbudowy miasta, zniszczonego najazdem Litwinów 
w 1349 r.18 W literaturze przedmiotu istnieje pogląd, że budowa prze

15 P. C r o s s i e  y, Gothic architecture in the reign o f Kasimir the Great. Church 
architecture in Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985, s. I l l ,  144-145, 403, 414- 
415; W. G l i ń s k i ,  Dominikański kościół, s. 550; J. Z u b, Z dziejów, s. 25; W. K a - 
l i n o w s k i ,  T. L a l i k ,  T. P r z y p k o w s k i ,  H. R u t k o w s k i ,  S. T r a w k o w -  
s k i, Sandomierz, s. 28; Katalog zabytków sztuki w Polsce, oprać. J. Z. Ł o z i ń s k i ,  
T. P r z y p k o w s k i ,  , t .  III: Woj. kieleckie, z. 11: Powiat sandomierski, Warszawa 
1962, s. 88-89.
16 Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, t. III, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  Kraków 1887 
[dalej cyt.: KDM], nr 808, s. 214: (...) macellum siue cameram carnium (...) situm in 
acie de ecclesia vel ab ecclesia beate Marie Magdalene (...); S. L a z a r, Rozwój prze
strzenny Sandomierza X -X III w., „Roczniki Humanistyczne” t. 6:1958 z. 5, s. 77.
17 KDM, t. III, nr 841, s. 252: (...) quorum macellorum vnum situatum extitit ab acie 
transeundo inter maccella de ecclesia beate Marie Magdalene numero tercium 
a sinistris, et secundum in fine aciei vlterius transeundo eciam a sinistris, (...)
18 J. Z u b, Z dziejów dominikańskiego klasztoru i kościoła iw. Marii Magdaleny,
„Zeszyty Sandomierskie” t. 3: 1995, s. 25.
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ciągnęła się w czasie aż do końca XIV stulecia, a finalizację tego 
przedsięwzięcia przypisuje się prowincjałowi rodem z Sandomierza 
Andrzejowi Rusińcowi (Andreas Ruthenus 1396-1401/2)19. Podstawę 
takiego poglądu stanowi przekaz z Liber beneficiorum, w którym 
J. Długosz twierdzi, że to dopiero Andrzej Rusiniec zrealizował plany 
budowy drugiego konwentu w Sandomierzu. W tym celu sprzedał 
dwa młyny na Wiśle, dodał do tego pieniądze własne i pochodzące 
z jałmużny. Uzyskana w ten sposób kwota została przeznaczona na 
zakup placu w obrębie murów miejskich i do budowy ceglanego ko
ścioła ku czci św. Marii Magdaleny20.

19 J. Z u b, Z dziejów, s. 25; Z. B e i e r s d o r f, Budynek po klasztorze; W. Ł u s z c z 
ki  e w i c z, Kościół św. Jakuba w Sandomierzu. Zabytek budownictwa ceglanego XIII 
wieku, w: Sprawozdania Komisyi do badania history i sztuki w Polsce, t. II, z. 2, Kra
ków 1881, s. 38; M. S k r u d 1 i k, Maria z Magdali w Ewangelii, legendzie i sztuce, 
Poznań 1937, s. 42; D. B u r d z y, Rola bractw, s. 295; D. B u r d z y, Sandomierskie 
konwenty, s. 51; Zbiór formuł, Wstęp, s. 245, J. F i j a ł e k  ponadto stwierdził, że 
A. R u s i n i e c „miły królowej Jadwidze wyjednywa u niej przywilej w Krakowie 
d. 21 maja 1399 na rzecz drogiego sobie konwentu iw. Marii Magdaleny w Sando
mierzu na przedmieściu, gdzie na miejscu starego, grożącego ruiną wystawił nowy 
kościół z cegły palonej i nowy zarazem zbudował konwent; nic przeto dziwnego, iż 
w tradycji miejscowej uchodził potem za założyciela tegoż konwentu, co i Długosz 
powtórzył tern bardziej, iż nie znał lat jego rządów i dla braku dalszych wiadomości 
nie umieścił go w poczcie swoim prowincjałów”. Jednakże jest to błędny wniosek, 
ponieważ przywilej ten odnosi się do konwentu św. Jakuba, chociaż nie jest to do
słownie wyrażone w jego tekście (KDM, t. IV, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  Kraków 
1905, nr 147, s. 62). Świadczy o tym usytuowanie kościoła i klasztoru na przedmie
ściu (in Sandomiriensi preurbio) oraz stan zachowania zabudowań. Królowa Jadwiga, 
pozwoliła nabywać dominikanom majątki w ziemi sandomierskiej i samym Sando
mierzu w celu ratowania zniszczonego starością i grożącego upadkiem kościoła 
i konwentu. W tym czasie to św. Jakub był zniszczony, do czego mógł się wydatnie 
przyczynić najazd Litwinów w 1349 r. i pożar miasta w 1374 r., M. F 1 o r e k, Kościół 
św. Jakuba i dawny klasztor dominikanów w Sandomierzu. Wyniki badań archeolo- 
giczno-architektonicznych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” R. 42:1994 
nr 1, s. 20, 24. Jeszcze dalej posunął się w interpretacji przekazu Długosza J . R . L o -  
e n e r t z, twierdząc, że z racji zasług, jakie A. R u s i n i e c  oddał przy budowie 
klasztoru św. Marii Magdaleny, został tam pochowany, podczas gdy Długosz wyraź
nie pisze, że miejsce spoczynku Rusińca znajduje się w klasztorze św. Jakuba, por.: 
R. J. L o e n e r t z ,  Une ancienne chronique des provinciaux dominicains de Pologne, 
AFP, vol. 21:1951, s. 38.
20 J. D ł u g o s z ,  Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, ed. A. P r z e ź -  
d z i e c k i ,  t. 3, Kraków 1864, s. 456-457: Sandomiriense monasterium secundum 
ordinis praedicatorum, in dioecesi Cracoviensi et in veteri oppido Sandomiriensi
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Oczywiście Długosz nie znał dokładnej daty budowy i pozostawił 
wolne miejsce, zapewne, by dopisać ją  później. Wiadomo również, że 
nie znał on dokładnych lat prowincjalstwa Andrzeja Rusińca, nie 
umieścił go w ogóle na swojej liście prowincjałów dominikańskich* 21. 
Relacja pozostaje także w sprzeczności z przytoczonymi wyżej fakta
mi. Nasuwa się przypuszczenie, że Długosz pomylił sobie sandomier
skie klasztory, ponieważ udokumentowana jest pod koniec XIV stule
cia działalność budowlana Andrzeja Rusińca na rzecz bardzo wów
czas zniszczonego konwentu św. Jakuba. Sam fakt sprzedaży młynów 
w celu uzyskania środków do budowy klasztoru św. Marii Magdaleny 
potwierdzają XVII-wieczne źródła proweniencji zakonnej, jednak nie 
wspominają mc o kupnie placu w mieście, który dominikanie otrzy
mali przecież już od Leszka Czarnego22. Można zaryzykować twier
dzenie, że budowy klasztoru św. Marii Magdaleny podjął się około 
połowy XIV stulecia ówczesny przeor św. Jakuba o takim samym 
nazwisku co prowincjał Andrzej, mianowicie Mikołaj Rusiniec (Nico-

intra muros eins, Sanctae Mariae Magdalenae honori dicatum, situm est, quod frater 
Andreas Rutheni provincialis Poloniae ordinis Praedicatorum et qui in monasterio 
Sancti Jacobi sepultus requiescit, anno Domini... fundavit, ut haberent fratres ordinis 
sui de monasterio Sancti Jacobi, tempore gwerrarum diverticulum, in quo se et res ac 
clenodia monasterii conservarent. Venditis itaque duobus molendinis in flumine Visla, 
quae illis munifica antiquorum principium largitio contulerat, pro notabili pecunia- 
rum summa, ex quibus monasterium Sancti Jacobi brasea et frumenta percipiebat, 
emit aream in civitate Sandomiriensi, et tarn ex proprio aere, quam ex eleemosynario, 
ecclesiam in honorem Sanctae Mariae Magdalenae de latere cocto, et coenobium pro 
fratribus praedicatoribus fabricavit; vir singularis providentiae, qui necessitati peri- 
culosae semper impendenti et in praesens et in futurum prospexit.
21 J. K ł o c z o w s k i, Przyczynek do krytyki,,Liber beneficiorum ” Długosza, „Studia 
Źródłoznawcze”, t. 2:1958, s. 160, przyp. 30; R. J. L o e n e r t z, Une ancienne chro- 
nique, s. 37-38.
22 Archiwum kościoła św. Jakuba, Książka Różańcowa, s. 77: [20 VII 1645] Decretum
inter Conventual S. Jacobi et C[onven]tum S. Mariae Magdal[e]nae. Actum in Con-
ventu Cracoviensi SS. Trinitatis Ord[ini]s Praedic[a]t[o]r[u]m post multas contro- 
versias, per plures annos excitatas, int [er] convent [u]m S. Jacobi et Magdalenae 
a priore et a conventu S. Jacobi idq[ue] ration[e] areae, in qua fundat[us] est Con
ventes] et ecclesia S. Mariae Magdalenae quae erat propria convent[us] S. Jacobi, 
ut pote a Lescone Duce Poloniae illi donata, et ratione duoru[m] molendinorufn] 
in flumine Vistula sitorum, quos convent [us] S. Jacobi venditos in fabricam Con
ventes] et ecclesiae S. Mariae Magdalenae exposuit, eo fine, ut sub tempus alicui[us]
periculi, praesertim incursionis Tartaroru[m] haberet diverticulum, nedum pro se, 
sed etiam pro dicti convent [us] S. Jacobi s[u]ppellectili.

SANDOMIERSKI KLASZTOR ŚW. MARII MAGDALENY 223

laus Ruthenus). Sądząc po jego dalszej karierze, można przypuszczać, 
że był w stanie poradzić sobie z takim przedsięwzięciem, jakim było 
wzniesienie drugiego kompleksu klasztornego w Sandomierzu. Wia
domo, że jako dotychczasowy przeor św. Jakuba 18 I 1353 r. został 
mianowany przez papieża Innocentego VI biskupem przemyskim, na 
miejsce zmarłego biskupa Iwana. Jednak nie objął rządów w diecezji, 
ponieważ początkowo rezydował na dworze papieskim w Awmionie, 
a w latach 1357-1365 pełnił funkcję sufragana gnieźnieńskiego. Był 
także opatem w Trzemesznie23. Jego udział w budowie kościoła czy 
również klasztoru św. Marii Magdaleny zgadzałby się pod względem 
chronologicznym z ustaleniami archeologów. Jednakże ze względu na 
brak innych źródeł twierdzenie to musi pozostać w sferze przypusz
czeń. Wiadomo jednak, że klasztor istniał już w 1372 r., o czym świad
czy istotna zapiska ze Zbioru formuł, kiedy to prowincjał polski Jan 
z Brzegu (Johannes de Brega Teutonicus 1370-1379) wyznaczył do 
konwentu św. Marii Magdaleny brata zakonnego Piotra Kucimelle24.

Budowa kościoła i klasztoru me oznaczała jednak od razu, że pla
cówka ta jest pełnoprawnym konwentem. Konwent posiadał status 
pełnoprawnego, wówczas gdy w jego murach przebywało 12 zakon
ników z przeorem na czele, który był wybierany przez tych właśnie 
braci. Przeor miał wtedy prawo brać udział w kapitułach prowincjal- 
nych i wyborze prowincjała. Dopóki klasztor nie uzyskał pełni praw 
w miejsce przeora mianowany był wikariusz25. Dlatego na kapitule

23 Bullarium Poloniae, t. II (1342-1378), ediderunt et curaverunt I. S u ł k o w s k a -  
K u r a ś  et S. K u r a ś ,  Romae 1985, s. 104: [18 Ianuarii 1353] Gratis pro Deo. 
Nicolao Rutheno: Eidem, antea priori monast[erii] Sandomiriensis 0[rdinis] 

Praed[icatorum], post obitum Yvani episcopi a Clemente PP VI die 14 [II id.] Maii 
1351 [a. X] ecclesiae Premisliensi in episcopum praefecto, mandatur ut curam et 
administrationem dictae ecclesiae exercere sollicite studeat\ P. N i t e c k i ,  Biskupi 
Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 295.
24 Zbiór formuł, s. 296, nr 95 (Assignationis): In Dei filio sibi karissimo fratri Petro 
Kucirnelle in conventu Sandomiriensi ordinis Fratrum Praedicatorum, frater Johan
nes etc., salutem etc. Tenore presencium conventui Sandomiriensi pro fratre conven- 
tuali vos assigno, committens vobis locum sánete Marie Magdalene in civitate pre- 
scripta. Assignatio,-onis to pisemne przeznaczenie brata do prowincji lub, jak w tym 
przypadku, do konwentu.
“5 A. C l o c h e ,  Regula, s. 161 : Ule vero conventus, qui pro illo tempore praedictum 
duodenarium numerum non habebit, ad ea quae tractanda sunt in capitulo prouin- 
ciali, siue in electione prioris prouincialis, quoad priorem et socium et electores
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prowincjalnej zebranej w Krakowie w 1411 r., której celem był wybór 
nowego prowincjała, obecny był tylko jeden sandomierski przeor 
z klasztoru św. Jakuba"6. Zakonnicy z niesamodzielnego domu podlega
li pod zwierzchnictwo konwentu, który przyczynił się do jego założe
nia26 27. Klasztor św. Marii Magdaleny uzyskał samodzielność od kon
wentu św. Jakuba i pełnię praw dopiero w 1458 r. Na kapitule prowin
cjonalnej obradującej w Poznaniu podjęto decyzję, że będzie wybierany 
dla tej wspólnoty nie wikariusz, lecz przeor. Motywowano to faktem 
uzyskania przez konwent zatwierdzenia (konfirmacji) od Stolicy Apo
stolskiej28. Miało to miejsce zapewne w 1454 r., o czym wspominają 
lakonicznie XIX-wieczne źródła29 30. Nie bez znaczenia było zapewne 
zwiększenie uposażenia tego klasztoru, dokonane przez prowincjała 
dominikanów rodem z Sandomierza Jana Advocati (Wójcik, Wojtowicz 
1433-1450). Nabył on za własne pieniądze dla konwentu ogród, który 
przynosić miał dochód w wysokości pól grzywny. Tenże prowincjał 
zakupił również za 25 grzywien dom narożny w rynku sandomierskim 
obok kamienicy Jana z Czyżowa niegdyś kasztelana krakowskiego. 
Miał być dzierżawiony, przynosząc dochód w wysokości 60 gr.

prouincialis, nullatenus admittatur,A. M. W a I z, Compendium historiae Ordinis
Praedicatorum, Romae 1930, s. 90.
26 Zbiór formuł, s. 329-330, nr 176: Scrutinium pro eleccione prioris provincialis (Joan- 
nis) mense maio 1411; J. K ł o c z o w s k i ,  Dominikanie polscy na Śląsku, s. 310.
27 A. C 1 o c h e, Reguła, s. 161 : Declaramus, quod fratres missi ad loca noua recepta, 
intelliguntur eisdem locis omnino et simpliciter assignati, sed quoad suffragia conven
es , ex quibus fuerunt assumpti, et ipsi eisdem conventibus mutuo tenebuntur, qu- 
ousque domus illae non fuerint in conventus erectae. Volentes, quod ad noua loca 
mittantur solum fratres exemplares, graues et maturi, sicut fuit ordinatum in capitulo 
apud Montem Pessulanum 1265 et apud Pestum 1273.
28 Acta capitulorum, s. 47: Item denuntiamus fratrem in convene Sandomiriensi 
S. Mariae Magdalenae, ex quo locus per Sedem Apostolicam est confirmatus pro 
tempore praesidentium, non vicarium sed priorem praecensendum et vocandum.
29 Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu, Akta miasta Sandomierza 
16, s. 33: Klasztor ten fundowany w r. 1454. Nie można interpretować tego zapisu jako 
faktu konsekracji kościoła klasztornego, tak jak to podaje: Z. B e i e r s d o r f ,  Budynek 
po klasztorze, Aneks nr 3, s. 41; W. G 1 i ń s k i, Dominikański kościół, s. 553.
30 J. D ł u g o s z ,  Liber beneficiorum, s. 457: Tertia hortulania, sub parochia ecclesiae
Sancti Pauli sita, quam Johannes Advocati provincialis praedicatorum Poloniae, pro
pria pecunia pro monasterio Mariae Magdalenae comparavit; cuius colonus nihil labo-
rans, solvit pro monasterio mediam marcam. Domus acialis in oppido Sandomiriensi, in 
circulo, prope lapideam etiam acialis Johannis de Czisszow, olim castellani Cracovien-
sis, empta pro monasterio Sanctae Mariae Magdalenae per Johannem Advocati provin-
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Oprócz tego klasztor posiadał jeszcze dwa ogrody, usytuowane na tere
nie parafii św. Pawła. Pierwszy otrzymali zakonnicy od witryka wspo
mnianej parafii zwanego Bartho, z którego to ogrodu chłop (colonus) 
miał płacić pół grzywny (24 gr.) dla klasztoru. Drugi ogród legował 
mieszanin sandomierski Woyek (Wujek), z którego również dochód 
wynosił pół grzywny. Ponadto konwent posiadał jatkę w Sandomierzu 
z legatu wdowy Anny, z której płacono zakonnikom 3 kamienie czyste
go łoju i pół grzywny czynszu rocznego. Klasztor posiadał także prawo 
połowu ryb na Wiśle (2 mile w górę i 2 -  w dół rzeki)31.

Kolejnym potwierdzeniem samodzielności tego konwentu było wy
znaczenie na kapitule prowincjalnej odbytej w Sandomierzu w klaszto
rze św. Jakuba w 1465 r. brata Michała ze Żnina na lektora, przyzna
jąc mu jednocześnie tytuł ,jubilata”, co oznacza, że zakonnik ten mu
siał spędzić w zakonie co najmniej 50 lat życia32. Krzysztof Kaczma
rek przypuszcza, że mógł on pełnić wcześniej funkcję lektora sztuk 
i przeora klasztoru sieradzkiego (1426 r.), a następnie kursora i pod- 
przeora klasztoru św. Trójcy w Krakowie (1440 r.)33 Wyznaczenie

ciałem Poloniae, pro viginti quinqué marcis, sub parochia Sandomiriensi sita, et aren- 
data solvit pro monasterio Sanctae Mariae Magdalenae unam sexagenam.
31 J. D ł u g o s z ,  Liber beneficiorum, s. 457: Hortulania una, sub parochia ecclesiae 
Sancti Pauli sita, quani monasterio Sanctae Mariae Magdalenae Bartho vitricus 
eiusdem ecclesiae perpetuo donavit, de qua colonus ipsius nihil laborando, solvit 
monasterio pro annuo censu mediam marcam. Secunda hortulania, adiacens monas
terio Sanctae Mariae Magdalenae legavit perpetuo Woyek oppidanus Sandomiriensis, 
cuius colonus nihil laborans, solvit pro monasterio mediam marcam. Macellum 
in oppido Sandomiriensi, donatum monasterio Sanctae Mariae Magdalenae per An- 
nam viduam relictam olim ..., de quo solvuntur monasterio praefato tres lapides sepi 
puri, et media marca census annui. Piscaturae. Leszthko Niger Cracoviensis, San
domiriensis et Syradiensis dux, et regni Poloniae monarcha, caritatem munificam 
satagens fratribus praedicatoribus, dedit et inscripsit perpetuo pro fratribus monas- 
terii Sancti Jacobi, et consequenter pro fratribus etiam Sanctae Mariae Magdalenae, 
qui videntur unum monasterium et unum corpus esse, libertatem in flumine Visla duo 
milliaria sursum, et duo milliaria infra Vislam, a civitate Sandomiriensi inchoando, 
piscandi quoscunque pisces, de quo habetur privilegium eiusdem Lestkonis efficax 
et clarum. Fratres tamen [s. 458] utriusque monasterii neglexerunt et negligunt ius 
et libertatem huiusmodi possidere.
32 Acta capitulorum, s. 83: Istos instituimus iubilarios. (...) fr[atrem] Michaelem de 
Znena, quem assignamus pro lectore conventui S. Mariae Magdale[s. S4]nae in San- 
domiria, (...)
33 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. II. (1416-1450), wyd. 
S. K u r a ś ,  Lublin 1973, s. 335-336, nr 406; K. K a c z m a r e k ,  Szkoły i studia poi-
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lektora jest dowodem na to, że klasztor św. Marii Magdaleny posiadał 
konwentualną szkołę teologiczną przede wszystkim dla własnych 
zakonników. Lektor pełnił w konwencie funkcję kierownika życia 
intelektualnego współbraci, ponieważ to on prowadził zajęcia, czyli 
codzienne lekcje, obejmujące jeden wykład z „Biblii” i jeden z „Sen
tencji” Piotra Lombarda.

Lektorów wybierano przeważnie spośród zakonników mających 
ukończone co najmniej czteroletnie studia teologiczne. Osoby o tak 
wysokich kwalifikacjach miały prawo używać tytułu „doktora teolo
gii”, głosić wykłady publiczne oraz prowadzić dysputy. Prawo słu
chania wykładów lektora w szkole konwentualnej mieli bracia, którzy 
zakończyli już nowicjat i złożyli śluby, w tym również przeor. Klasz
tor, który miał w swych murach lektora mógł dopuścić do wykładów 
w szkole konwentualnej także kler świecki34. Konstytucje zakonne 
nakazywały, aby każdy pełnoprawny klasztor, liczący 12 zakonników 
posiadał oprócz przeora także lektora35.

Natomiast pierwsza informacja o przeorze św. Marii Magdaleny pocho
dzi z 1468 r. Na kapitule prowincjalnej w Warce władze prowincji podjęły 
decyzję o zwolnieniu dotychczasowego przeora i wyznaczeniu nowego 
do tegoż konwentu, którym został dotychczasowy podprzeor z klasztoru 
św. Jakuba o imieniu Jan36. W 1483 r. na kolejnej kapitule prowincjalnej 
w Sandomierzu przydzielono do konwentu hrubieszowskiego na prze

skich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005, s. 143, 517; M. Z d a n e k, 
Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005, s. 167; 
J. B. K o r o 1 e c, Lista lektorów i szkół dominikańskich w Polsce w XV  w., „Materiały 
i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej” (dalej: MSZHFSS) 
t. 4: 1965, s. 297; R. Ś w i ę t o c h o w s k i ,  Szkolnictwo teologiczne dominikanów, 
w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. II. Od Odrodzenia do Oświecenia, cz. 2. Teologia 
neoscholastyczna i je j rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, Lublin 1975, s. 249.
34 K. K a c z m a r e k ,  Szkoły, s. 76-77; J. K ł o c z o w s k i ,  Klasztor dominikański 
w Lublinie w prowincji polskiej w XV-XVI stuleciu, s. 31.
35 A. C l o c h e ,  Reguła, s. 161: Conventus citra numerum duodenarium fratrum 
professorum, quorum decem (ad minus) sint clerici, et sine licentia generalis capituli 
et absque priore et doctore non mittatur, nec postquam missus fuerit, dictus numerus 
fratrum minuatur; s. 162: (...) Ac debet habere doctorem id est lectorem, qui fratribus 
legat; J. B. K o r o 1 ec, Lista lektorów dominikańskich prowincji polskiej w XIII-XIV 
wieku, MSZHFSS t. 2:1962, s. 196.
36 Acta capitulorum, s. 94: Hos absolvimus priores: Sandomiriensem S. Mariae Mag-
dalenae et damus ibidem in priorem fr[atrem] Johannem suppriorem Sandomiriensem
S. Jacobi extra mur os.
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ora brata Mikołaja zwanego Cingulatoris z konwentu św. Marii Magda
leny, źródło jednak nie określa, jaką pełnił funkcję w Sandomierzu37.

Patrocinium

Sprawa patrocinium kościoła i klasztoru św. Marii Magdaleny zo
stała poruszona w artykule Zbigniewa Morawskiego, ale jego próba 
wyjaśnienia przyczyny nadania takiego wezwania kościołowi budzi 
uzasadnione wątpliwości. Pisze on mianowicie: „Samo jego [kościoła 
św. Marii Magdaleny] wezwanie sugeruje, być może, coś w rodzaju 
akcji misyjnej wśród grup marginesu społecznego, który nie był chyba 
specjalnie liczny w Sandomierzu”38.

Bezpośrednie wiązanie faktów z życia tej świętej, jako biblijnej 
jawnogrzesznicy z działalnością i posłannictwem zakonu kaznodziej
skiego jest daleko idącym uproszczeniem, tym bardziej, że posługę 
wśród najuboższych warstw Sandomierzu, prowadzili już od 1298 r. 
duchacy, mający zresztą swój dom usytuowany w niewielkiej odległo
ści od klasztoru św. Mani Magdaleny. Skąd zatem takie wezwanie, 
zresztą bardzo rzadkie wśród kościołów dominikańskich na ziemiach 
polskich. Oprócz sandomierskiego konwentu, takie wezwanie nosił 
konwent w Cieszynie, ale połączony z wezwaniem Narodzenia NMP 
(1269-1272 r.) oraz konwent dominikanów obserwantów we Lwowie 
(zal. 1613 r.)39. Odpowiedzi na to pytanie nie należy szukać tylko

37 Acta capitulorum, s. 113: Conventui [H]rubieszoviensi damus in priorem fr[atrem] 
Nicolaum Cingulatoris conv[entus] Sandomiriensis S. Mariae Magdalenae. Nie nale
ży jednak mylić tej osoby z innym Mikołajem Cingulatoris, dominikaninem lwow
skim, W. K o z i e r s k i ,  Mikołaj Cingulatoris -  dominikanin lwowski z połowy XV  
wieku, w: Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpaster
ska i kultura intelektualna, [,Studia nad historią dominikanów w Polsce, t. 3], pod red. 
J. K ł o c z o w s k i e g o ,  J. A S p i e ż a ,  Poznań 2002, s. 271 -283; K. K a c z m a -  
r e k, Szkoły, 121-122.
38 Z. M o r a w s k i ,  Wspólnoty parafialne późnośredniowiecznego Sandomierza, 
w: Studia z dziejów miast i mieszczaństwa w średniowieczu, t. 1, red. M. B o g u c k a ,  
A. C z a c h o r o w s k i ,  Toruń 1996, s. 165.
39 G. K a r o 1 e w i c z, Wezwania kościołów dominikańskich w XVII-XVIIf „Spra
wozdania Towarzystwa Naukowego KUL” t. 19: 1970 (wyd. 1971), s. 107; W. R o - 
z y n k o w s k i ,  Święci patronowie kościoła dominikanów w Gdańsku -  wokół śre
dniowiecznych wezwań dominikańskich w Polsce, w: Dominikanie. Gdańsk-Polska- 
Europa. Materiały z konferencji międzynarodowej pt. Gdańskie i europejskie dziedzic-
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w przekazach ewangelicznych na temat patronki klasztoru, lecz trzeba 
prześledzić rozwój jej kultu w średniowieczu. Po względnym wyci
szeniu przez kilkaset pierwszych lat chrześcijaństwa, jej kult rozwija 
się od VIII w., osiągając apogeum w XI-XIII stuleciu. Jej osoba jest 
także popularna w okresie devotio moderna* 40. Św. Maria Magdalena 
zdobyła popularność na zachodzie Europy, zwłaszcza na południu 
Francji. Jest patronką Prowansji, Neapolu i Sycylii. Już w XI a czę
ściowo i w X w. stała się ona jedną z bohaterek cyklu zwanego legen
dami prowansalskimi. Według jednej z nich Żydzi wywieźli ją  na 
Morze Śródziemne razem z Martą i Łazarzem i tam zostawili na łodzi 
bez steru i żagli. Łódź w cudowny sposób dobiła do brzegów połu
dniowej Francji, gdzie Magdalena głosiła wiarę w Chrystusa w okoli
cach Marsylii i Aix-en-Provence. Potem przez 30 lat spędzała czas na 
pokucie w pustelni w Sainte-Baume. Inną wersję przekazuje tradycja 
wschodnia. Według niejasnych przekazów pisarzy wczesnochrześci
jańskich miała ona powędrować ze św. Janem do Efezu, gdzie zmarła. 
Relikwie świętej nakazał przewieźć do Konstantynopola cesarz Leon 
VI Filozof (Mądry) w 899 r. Po opanowaniu tego miasta przez Tur
ków, krzyżowcy przewieźli je do Prowansji do Vézelay. Miejscowość 
ta stała się centrum kultu św. Marii Magdaleny41. Natomiast na zie
miach polskich kult tej świętej obecny jest już od połowy XIII stule
cia, wtedy powstał m.in. kościół w Krakowie pod jej wezwaniem42.

Również francuscy dominikanie stworzyli legendę, która wiąże 
św. Manę Magdalenę z tym zakonem. Według przekazów w 1279 r. 
książę Karol d’Anjou przebywał w niewoli w Barcelonie, jako wię
zień Aragończyków. 21 lipca w wigilie święta św. Marii Magdaleny,

two. Zakon dominikanów w dziejach Gdańska, pod red. D. A. D e k a ń s k i e g o ,  
A. G o ł e m b n i k a ,  M. G r u b k i ,  Gdańsk-Pelplin 2003, s. 233, 235.
40 R. B u r n e t, Maria Magdalena. Od skruszonej grzesznicy do oblubienicy Jezusa, 
przeł. A. K u r y ś, Poznań 2005, s. 13, 85-126.
41 J. d e V o r á g i n e ,  Złota legenda. Wybór, tł. z j. łac. J. P 1 e z i o w a, wyboru 
dokonał i wstępem opatrzył M. P i e z  i a, Warszawa 1983, s. 273-282; H. F r o s, 
F. S o w a, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 2000, 
s. 382-383; W. A. N i e w ę g ł o w s k i ,  Leksykon świętych, Warszawa 1998, k. 118v.; 
Wielka księga świętych, t. III, red. Z. B a u e r ,  Kraków 2003, s. 39- 42; K. R a d o ń -  
s k i, Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego, w: Encyklopedia hagiograficzna, 
Warszawa, Poznań, Lublin 1947, s. 323-324.
42 J. R a y m a n ,  Średniowieczne patrocinio krakowskie, Kraków 2002, s. 50-51, 283;
M. S k r u d 1 i k, Maria z Magdali, s, 41-43.

pościł i wyspowiadał się przed swoim spowiednikiem mistrzem Wil
helmem de Tonneins, dominikaninem. W nocy ukazała mu się na 
jawie Magdalena i zapytała czego Karol sobie od niej życzy. Odpo
wiedział, że pragnie wolności. Kazała mu więc wstać i iść za nią, 
jednak książę powiedział, że uwięzieni są jeszcze jego towarzysze. 
Rzekła więc, że i ta jego prośba zostanie spełniona. Kiedy znaleźli się 
poza więzieniem, Magdalena zapytała Karola, czy wie, gdzie się znaj
duje? Ten niezorientowany odrzekł, że są zapewne w Barcelonie 
w pałacu królewskim. Wyjaśniła mu, że teraz znajdują się już 3 mile 
od Narbonne. Dopiero teraz zapytał ją, czy jest Magdaleną. Przytaknę
ła i powiedziała, że wystarała się o jego wolność u Pana Boga. Zapytał 
jak ma się za to cudowne oswobodzenie odwdzięczyć. W odpowiedzi 
Magdalena poprosiła aby odnalazł jej ciało i złożył w Saint-Maximin, 
tylko nie w Burgundh. Według precyzyjnych wskazówek, jakie święta 
dala Karolowi, odnalazł jej szczątki w Sidoine, a miejsce wskazał mu 
napis i gałązka winorośli. Ku jej czci w 1279 r. Karol zbudował 
w Saint-Maximm kościół oraz klasztor i oddał je w opiekę domini
kanom, jak sobie życzyła św. Maria Magdalena. Tam też spocząć 
miały jej szczątki43.

Oczywiście żadna z legend prowansalskich, w tym i ta w wersji do
minikańskiej, nie ma oparcia w prawdziwych faktach z życia św. Marii
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43 B. M o n t a g n e s ,  Marie-Madeleine et Tordre des Prêcheurs, „Mémoire Domini
caine. Histoire -  Documents -  Vie dominicaine” [dalej cyt. „Mémoire Dominicaine”] 
t. 8, Paris Printemps 1996, s. 88-89; J. P a u l ,  Charles II et la fondation du convent 
royal de Saint -  Maximin, ibidem, s. 17-32; B. M o n t a g n e s ,  Les Dominicains en 
France et leurs réformes, „Mémoire Dominicaine” t. III, Paris 2001, s. 415, 418-432; 
Quatre lettres inédites de Sébastien Michaelis, par B. M o n t a g n e s ,  AFP t. 50: 
1980, s. 289-291; B. M o n t a g n e s ,  Glanures magdaléniennes, „Mémoire Domini
caine” t. 12, Paris 1998/1, s. 187-191 ; R. P. M o r t i e r, Histoire des maîtres généraux 
de Tordre des frères prêcheurs, t. 2 (1263-1323), Paris 1904, s. 341. Swoją legendę na 
temat św. Marii Magdaleny stworzyli w XV w. również mieszczanie Lubeki. Według 
niej 22 VII 1227 r. lubeczanie poprosili ją  jako patronkę dnia o pomoc w bitwie pod 
Bornhôved, by móc ostatecznie wyprzeć panowanie duńskie w Holsztynie. Złożyli 
obietnicę, że w zamian za pomoc wybudują ku czci świętej klasztor. W czasie bitwy 
św. Maria Magdalena dokonała cudu, zasłaniając swoim płaszczem słońce, świecące 
prosto w oczy wojskom lubeckim. W zamian za to mieszczanie po zwycięskiej bitwie 
zburzyli gród i wybudowali klasztor, oddając go pod opiekę dominikanom, U. R a -  
d i s, Od grodu do klasztoru-od klasztoru do muzeum. Wyniki wieloletnich badań 
archeologicznych na terenie byłego klasztoru dominikanów pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny w Lubece, w: Dominikanie. Gdańsk-Polska-Europa, s. 360.
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Magdaleny, niemniej jednak służyć one miały przyciąganiu pielgrzy
mów do kościołów44. Zdawano sobie z tego sprawę, więc aby nadać 
autentyczność relikwiom czczonym w całej Prowansji, została spisana 
księga zawierająca cuda, rzekomo zdziałane przez tą świętą: Liber mi- 
raculorum B. Mariae Magdalenae45. Dokonał tego w 1315 r. trzeci 
przeor konwentu Saint-Maximin Jan Gobi Senior (1304-1328), dzieląc 
cuda na kategorie według uzyskanych od świętej łask i dobrodziejstw. 
Była ona wystawiona na publiczny widok dla pielgrzymów. Do tej 
prymitywnej redakcji dominikanie dodali legendę jako „cud chwalebnej 
Mani Magdaleny względem fundacji i budowy konwentu w Saint- 
Maximin przez sławnego króla Karola II”. Cud ten służył wyjaśnieniu, 
dlaczego dominikanie postanowili założyć konwent w tej wiejskiej 
osadzie, kiedy specyfiką tego zakonu było przecież ścisłe powiązanie 
z ośrodkami miejskimi, zwłaszcza z uniwersyteckimi. Opowiadano go 
licznie przybywającym tam pielgrzymom i w wielu wersjach rękopi
śmiennych a później drukowanych krążył w kolejnych stuleciach46 *.

Na fali rozwijającego się kultu, francuska kapituła prowincjalna, 
obradująca w Tarascon w 1297 r. podjęła przez aklamację decyzję 
o uznaniu św. Marii Magdaleny za patronkę zakonu dominikańskiego. 
W rzeczywistości nie został wydany oficjalny dekret o przyznaniu tej 
świętej tytułu protektorki braci kaznodziejów. Mimo to, w kalendarzu 
liturgicznym dominikanów pod dniem 22 lipca znalazł się sugestywny 
wpis, kiedy to należało obchodzić dzień Sanctae Mariae Magdalenae 
Protectricis Ordinis no stn 1. Kapituły generalne z XIII stulecia ustaliły,

44 R. B u r n e t, Maria Magdalena, s. 130-139, opisuje rywalizację pomiędzy kilkoma 
sanktuariami tej świętej w Prowansji i udowadnianie nie zawsze zgodne z prawem 
kanonicznym posiadania przez każde z nich rzekomych relikwii św. Marii Magda
leny; Acta Sanctorum, t. 32 (Julii tomus quintus), curante J. C a r n a n d e t ,  Pariis 
et Romae 1868, s. 188-225; Cf. V. S a x e r, Le culte de Marie-Madeleine en Occident, 
„Cahiers d ’archeologie et d ’histoire” n° 3:1959, s. 231-235. Szerzej na ten temat zob.: 
Marie-Madeleine dans la mystique, les arts et les lettres, Paris 1989.
45 J o h a n n e s  G o b i  S e n i o r  OP, Liber miraculorum B. Mariae Magdalenae, 
par J. S c 1 a f e r, AFP t. 63:1993, s. 113-206; J. S c 1 a f  e r, Le „Livre des miracles 
de sainte Marie-Madeleine”, „Mémoire Dominicaine” t. 8, Paris Printemps 1996, 
s. 101-112; R. B u r n e t, Maria Magdalena, s. 138; B. M o n t a g n e s ,  Les Domini
cains, s. 415-418.
46 B. M o n t a g n e s ,  Marie-Madeleine, s. 87-88.
47 R. P. M o r t i e r, Histoire, s. 345 i przyp. 2; M. S i e y k o w s k i, Dni roczne świę
tych, błogosławionych, wielebnych y  pobożnych sług boskich Zakonu Kaznodziejskie-
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że jej święto będzie obchodzone w rycie podwójnym (toturn duplex)48. 
Kult tej świętej w zakonie dominikańskim był bardzo żywy, kaznodzie
je określali ją  jako drugą po NMP kobietę, której należy się cześć i sza
cunek49. Wspominano ją  zresztą w dominikańskich bractwach maryj
nych w Italii już od I poł. XIII w.50

Według historiografii zakonnej Magdalena wybrała zakon braci 
kaznodziejów, ponieważ ona sama była pierwszym kaznodzieją, kiedy 
to według Ewangelii jako pierwsza w poranek wielkanocny przyniosła 
apostołom nowinę o Zmartwychwstaniu Jezusa, zyskując w ten spo
sób miano apostołki apostołów {apostola apostolorum)51. Jej postać 
korespondowała więc z głównymi założeniami zakonu kaznodziej
skiego, który jako pierwszy stworzył w Kościele apostolat uniwersal
ny {l’apostolat uniwersel)52. Najważniejszym celem dominikanów 
było niesienie i głoszenie Słowa Bożego, co oczywiście znalazło od
bicie w jego nazwie {Ordo Fratrum Praedicatorum). Dominikanie 
(zresztą tak jak i franciszkanie) proponowali oprócz kaznodziejstwa 
{vita apostólica) także ideał życia opartego na kontemplacji {vita con
templativa) -  wszyscy członkowie obu wspólnot mają status zakonni
ków i kapłanów. Osoba Magdaleny pasowała też do drugiego promo
wanego kierunku, ze względu na tradycję ojej pokucie i kontemplacji 
w pustelni Sainte-Baume, według której jest ona świętą mistyczką. Jej

go S. Oyca Dominika (...) także z opisaniem kościołow y  klasztorów prowincyi pol-
skiey zebrane, Kraków 1743, k. 12: 22 [lipca] Maryi Magdaleny osobliwszey Patronki
Zakonu Kaznodzieyskiego, z odpustem zupełnym w kościołach dominikańskich, festum
totum duplex z octavą.
48 ACGOP, t. I, s. 283 [kapituła gen. w Wenecji 1297 r.]: Item [approbamus]. De 
nativitate sancti Iohannis Baptiste et de beatis apostolis Petro et Paulo, et de beata 
Maria Magdalena fiat festum totum duplex, et magister ordinis curet de seąuenciis 
providere et illud quod continetur in VI lectione de Magdalena, translatum est autem 
etc. deleatur totum usque ad finem. Powtórzyły to dwie kapituły gen. w Metz z 1298 
i w Marsylii z 1300 r., ibidem, s. 287, 295.
49 R. P. M o r t i e r ,  Histoire, s. 345, przyp. 3. Kazanie na jej cześć ułożył także 
w latach 1297-1304 polski dominikanin Peregryn z Opola, Sermones de tempore et de 
Sanctis, ed. R. T a t a r z y ń s k i, Warszawa 1997, s. 460-464.
50 G. M e e r s s e m a n ,  Études sur les anciennes confréries dominicaines. III: Les Con
grégations de la Vierge, AFP t. 22:1952, s. 152, 153; G. M e e r s s e m a n ,  Ordo Frater- 
nitatis. Confraternité e pieta dei laid nel medioevo, in collaborazione con G. P. P a c i n i, 
Roma 1977 cz. I, s. 277, cz. II, s. 688, 1055, 1073, 1077, 1078, 1087, 1103.
51 B. M o n t a g n e s ,  Marie-Madeleine, s. 89.
52 R. P. M o r t i e r ,  Histoire, s. 344.
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kult został zintensyfikowany przez zakony mendykanckie w okresie 
devotio moderna w XV stuleciu53.

Dedykowanie klasztoru sandomierskiego tej właśnie świętej jest 
odbiciem popularności jej kultu na zachodzie Europy oraz pozycji, 
jaką zajmowała wśród świętych tego zakonu54. Nie bez znaczenia 
pozostaje tutaj fakt wydania zgody na budowę tego konwentu przez 
kapitułę generalną, obradującą we Francji (w 1334 r.), być może wte
dy pojawiła się propozycja nadania takiego wezwania kościołowi, 
bądź też zadecydowała o tym kapituła prowincjalna. Niestety brak 
informacji źródłowych me pozwala rozstrzygnąć tej kwestii. Historyk 
zakonu Michał Sieykowski opisując ten klasztor w XVIII stuleciu, nie 
omieszkał zwrócić uwagi, że jest on poświecony S. Maryi Magdalenie 
osobliwszey Patronce Zakonu naszego55.

Brak kompletnych źródeł uniemożliwia przedstawienie pełnego 
obrazu funkcjonowania tego klasztoru, jego obsady personalnej, 
udziału w życiu całej prowincji, działalności na polu szkolnictwa oraz 
duszpasterstwa, w tym kaznodziejstwa. Trudno też wywnioskować 
z zachowanych źródeł, jak wyglądały relacje z klasztorem św. Jakuba, 
zarówno przed uzyskaniem samodzielności i pełni praw w 1458 r. jak 
i po tym fakcie. Niemniej jednak można stwierdzić, że fundacja klasz
toru św. Marii Magdaleny, pomimo iż rozciągnięta w czasie, przebie
gała według norm oraz zasad ustalonych i przyjętych przez zakon

53 R. B u r n e t, Maria Magdalena, s. 94, 96-98; M. S k r u d 1 i k, Maria z Magdali, 
s. 26-41.
54 B. M on  t a g n e s ,  Marie-Madeleine, s. 87-100. Czcią była też otaczana przez 
dominikanów w Polsce. Potwierdzać to może istnienie w konwencie św. Trójcy kra
kowskich dominikanów kaplicy i ołtarza ku czci tej świętej, które są wzmiankowane 
w 1413 r. a od 1649 r. w tym kościele przechowywane były jej relikwie54. Dominika
nin poznański Felicjan Nowowiejski w swej pracy Phaenix decoris et ornamenti. 
Provinciae Poloniae S. Ordinis Praedicatorum. D. Hyacinthus Odrovansius. Re- 
divivus, Posnaniae 1752, redagując biogram Jacka Prokopa Hansowicza Szostakow- 
skiego, wymienił wśród jego zasług budowę kościoła we wsi Nowystaw pod wezwa
niem św. Marii Magdaleny patronki zakonu, F. N o w o w i e j s k i ,  s. 64: Ecclesiam 
D. Mariae Magdalenae, Patronae Ordinis Nostrae muratam in Villa Nowystaw, 
extruxit (...).Natomiast Cypriana Saseckiego odkreślił mianem męża bardzo pobożne
go, który obrał sobie na szczególną patronkę swego życia właśnie św. Marię Magda
lenę, s. 96-97: Fuit vir devotissimus D. Mariae Magdalenae quam pro sua peculiari 
Patrona in vita sua elegerat.
55 M. S i e y k o w s k i, Dni roczne, s. 39v.
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dominikański. Dedykowanie tego sandomierskiego klasztoru św. Ma
ni Magdalenie było kolejnym przejawem jej kultu nie tylko w Koście
le powszechnym ale przede wszystkim w kręgach dominikańskich. 
Nadanie takiej patronki zapewne miało podkreślać posłannictwo za
konników jako kaznodziejów w mieście i regionie sandomierskim.

DOMINIKA BURDZY

Le couvent sainte-Marie-Madeleine 
de Sandomierz au Moyen Age

Résumé

L’article rapporte le processus de fondation du deuxième couvent de Sandomierz sous 
l’invocation de sainte-Marie-Madeleine. Sa fondation trouve ses origines dans les événe
ments tragiques qui eurent lieu fin 1259 début 1260, quand les Tatars tuèrent tous les 
habitants de la ville y compris les pères dominicains du couvent saint-Jacques.

C’est pourquoi le couvent sainte-Marie-Madeleine, situé dans l’enceinte des murs 
de la ville, fut d ’abord conçu comme un refuge pour les moines du couvent Saint- 
Jacques. Au moment de la fondation de la ville, le prince Leszek Czarny donna aux 
dominicains, une place dans l’enceinte municipale (1286). Faute de documentation 
des chapitres provinciaux polonais du XIIIe et XIVe s., il est difficile de constater en 
quelle année les autorités de la province décidèrent d’entamer la réalisation de cette 
fondation de Sandomierz. Néanmoins, ce problème aurait été examiné par le chapitre 
général, étant donné que les autorités supérieures du couvent recueillies dans le 
chapitre de Limoges en 1334, permirent à la province polonaise de fonder une 
deuxième maison à Sandomierz. Après l’obtention des autorisations, les travaux de 
construction du couvent furent commencés. On sait, à la lumière des recherches 
archéologiques, que l’église Sainte-Marie-Madeleine de Sandomierz fut construite 
vers la moitié du XIVe siècle, tandis que la construction du couvent fut liée à la recon
struction de la ville, détruite par l’invasion des Lithuaniens en 1349. Le couvent 
devint indépendant du couvent Saint-Jacques et obtint les pleins pouvoirs seulement 
en 1458, en vertu de l’arrêté du chapitre provincial, siégeant à Poznań.

La mise du couvent sous le patronage de sainte-Marie-Madeleine illustre la popu
larité de son culte en Europe occidentale et la position qu’elle occupait parmi les 
saints dans ce couvent. Il est difficile de constater si ce fut le chapitre général qui 
décida de cette invocation ou plutôt les autorités de la province polonaise. La mise du 
couvent des dominicains sous la tutelle de cette patronne devait sans doute souligner 
la mission des moines en tant que prêcheurs dans la ville et la région de Sandomierz.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo
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PIECZĘCIE KANCELARII KOŚCIELNYCH 
REGIONU RADOMSZCZAŃSKIEGO 

W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX STULECIA

Wprowadzenie

Zainteresowanie się przeszłością wspólnot chrześcijańskich w Pol
sce obejmuje zazwyczaj, oprócz opracowań monograficznych, edycje 
źródeł najczęściej dyplomów i inną dokumentację aktową. Zatem 
rzadko wykorzystuje się w badaniach cenne informacje, choć utrwalo
ne na tłoku czy odcisku pieczęci, a szkoda. Pieczęć może bowiem 
stanowić cenne źródło rozszerzające zakres dociekań osób parających 
się historią.

W klasyfikacji pieczęci w systematyce sfragistycznej niemal zaw
sze można odnieść się do podziału na pieczęcie świeckie i kościelne. 
Te drugie nie tylko poprzez język symboli oddają ducha epoki1, ale 
też są wyrazem życia religijnego na danym obszarze. One też stano
wią wciąż otwarte pole dla badaczy.

Na temat biblijnych pieczęci starożytnego Wschodu powstało kilka 
zagranicznych opracowań już w XIX w. i pierwszej połowie XX w.2 * * * * * 
W obcej literaturze „naukowej” zajmowano się także badaniami doty-

1 M. H a i s i g, Sfragistyka ogólna, w: Sfragistyka, opr. M. G u m o w s k i ,  M. H a i - 
s i g, S. M i k u c k i, Warszawa 1960, s. 154-159.
2 G. A. S e y 1 e r, Geschichte der Siegel, Leipzig 1894; D. D i r i n g e r, Le iscrizioni
antico-ebraiche palestinesi,Firenze 1934; L. H. Vincent, Les iduilles de Tell ed -
Douweir -  Lachis. „Revue Biblique“ 48 (1939), s. 428-433; J. N o u g a r y o l ,  Cy
lindres -  sceaux et empreints de cylindres trouvées en Palestine, Paris 1939; 
A. M o o r t g a t ,  Vorder asiatische Rollsiegel, Berlin 1940; K. G a 11 i n g, Beschrifte
te Bildsiegel des ersten Jahrtausends v. Chr. vornehmlich aus Syrien und Palästina, 
„Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins“, 64 (1941), s. 121-202; A. R e i f e n -  
b e r g, Ancient Hebrew Seals, London 1950; S. M o s c a t i, Lepigraßa ebraica antica 
(1930-1950), Roma 1951.

„Nasza Przeszłość” t. 108: 2007, s. 235-260.
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czącymi pieczęci w Starym Testamencie3 i Nowym Testamencie4 
odczytując ich znaczenie i symbolikę. Stanowiły one niewątpliwie 
inspirację do zainteresowania się pieczęcią kościelną i jej znaczeniem 
w historii kultury chrześcijańskiej. Dorobek nauki polskiej w dziedzi
nie sfragistyki kościelnej obejmuje przede wszystkim publikacje doty
czące pieczęci biskupów3, kapituł katedralnych6 oraz klasztorów7. 
Tymczasem także inne urzędy kościelne przy prowadzeniu swojej 
działalności posługiwały się pieczęcią dla uwierzytelnienia dokumen-

3 S. M o s c a t i, /  sigilli nelí Antico Testamento, “Bíblica” 30(1949), s. 314-338.
4 F. J. D ó l g e r ,  Sphragis, Paderborn 1911; F. G r y g l e w i c z ,  Pieczęć i je j symboli
ka w Nowymi Testamencie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 10(1963), z. 2, s. 5-29.
5 E. G i g i 1 e w i c z, Pieczęcie biskupów warmińskich jako źródło heraldyczne, 
w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, red., P. D y m m e 1, 
Lublin 1998, s. 73-87; P. J. J ó ź w  i ak , Pieczęcie biskupów wrocławskich do 1376 
roku, „Acta Univ. Wratislaviensis. Prawo. Studia historycznoprawne” 264 (1999), 
s. 25-56; J. M a n d z i u k, Zbiór tłoków pieczętnych biskupów wrocławskich w Archi
wum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 
33 (1976), passim; J. O b ł ąk , Pieczęcie kancelarii biskupiej i kapitulnej na Warmii, 
„Rocznik Olsztyński” 2 (1959), s. 119-134; P. P o k o r a ,  Dwie pieczęcie mniejsze 
biskupa płockiego Jakuba (1396-1425), „Studia Płockie” 31 (2003), s. 177-190; 
A. T a r n a s - T o m c z y k ,  Zapomniana pieczęć biskupa wrocławskiego Nankera, 
w: Monastycyzm, Słowiańszczyzna i państwo polskie. Warsztat badawczy historyka, 
red. K. B o b o w s k i ,  Wrocław 1994 (Prace Flistoryczne VIII), s. 152-162.
0 J. O b ł ąk , Pieczęcie kancelarii biskupiej i kapitulnej na Warmii, op. cit.
7 K. Ł a t a k, Średniowieczne pieczęcie klasztoru kanoników regularnych, „Echa 
przeszłości” 3 (2002), s. 19-25; P. O 1 i ń s k i, Motywy chrystologiczne na pieczęciach 
urzędników krzyżackich ziemi chełmińskiej, „Rocznik Grudziądzki” 13(1998), s. 9-20; 
P. W i c z n i e w s k i ,  Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna jako środek przekazu 
informacji (XII-1 połowa XV w.), w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, 
op. cit., s. 11-29; M. L. W ó j c i k ,  Pieczęcie cystersów jemielnickich do połowy XVI 
wieku (z zespołu Rep. 85 Archiwum Państwowego we Wrocławiu), w: Pieczęć 
w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, op. cit., s. 31-37; L. W o j c i e c h o w s k i ,  
Pieczęcie zakonu Paulinów w Polsce do 1630 r., w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej
1 nowożytnej, s. 39-53; E. Zielińska, Siedemnastowieczna pieczęć klasztoru kanoników 
regularnych lateranejskich w Kraśniku, w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej 
i nowożytnej, s. 63-72; M. S t a r n a w s k a ,  Pieczęcie zakonów krzyżowych na zie
miach polskich w średniowieczu jako źródło do ich dziejów. Perspektywy badawcze, 
w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, s. 89-119; M. L. W ó j c i k ,  Pie
częcie cystersów jemielnickich do połowy XVI w. (z zespołu Rep. 85 Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu), w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. 
Zbiór studiów, red. P. D y m m e l ,  Lublin 1998, s. 31-37; Tenże, Średniowieczne 
pieczęcie cystersów rudzkich, w; Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, 
red. A. M. W y r w a, J. D o b o s z, Poznań 2000, s. 405-415.
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tów i akt. Od XIII stulecia do pieczętowania aktów zobowiązani byli 
oficjałowie8 oraz niżsi kościelni urzędnicy prowadzący kancelarię. 
Dotyczy to dziekanów wiejskich (decanus foraneus) i rządców ko
ściołów (plebanów).

Archiwa kościelne są często jeszcze nie w pełni uporządkowane, a ich 
różnorodność sprawia, że materiały archiwalne zawierające zbiory sfragi- 
styczne znajdują się w różnych miejscach. Proponowane, w połowie 
ubiegłego stulecia, przez przedstawiciela środowiska naukowego KUL 
ks. prof. S. Librowskiego, poszerzanie bazy źródłowej dla histoni Ko
ścioła katolickiego9 nie zostało jak dotychczas w pełni zrealizowane. 
Badania związane ze sfragistyką na poziomie podstawowych struktur 
administracji kościelnej w Polsce nie prezentują się zbyt imponująco, co 
zauważa także w latach 60-ych XX w. M. Gumowski10. Obecnie proble
matykę tę podjął M. Hlebionek, przedstawiając pieczęcie wspólnot wy
znaniowych w regionie Trzcianki11, stając się tym samym kontynuatorem 
naukowych dociekań pastora J. Grella zajmującego się jeszcze na począt
ku XX w., badaniem pieczęci gmin protestanckich12 *.

Materiały archiwalne proweniencji państwowej, a w szczególności 
kościelnej mogą tymczasem dostarczyć bardzo cennych informacji 
dotyczących zasad posługiwania się pieczęcią w urzędach parafial
nych i dziekańskich dostarczając tym samym ważnych informacji do 
dziejów regionu. Parafia stanowi bowiem ważną jednostkę admini
stracji kościelnej. Ona też jest podstawową wspólnotą Kościoła. 
Wreszcie podział terytorialny ziem polskich w odległej przeszłości 
oparty był na parafii. Wydaje się więc, że zapoznanie się z pieczęcią -  
jako znakiem rozpoznawczym tej wspólnoty stanowi poważny argu
ment za podjęciem tej problematyki. Charakterystycznym jest, że

8 P. P o k o r a ,  Sigillum perpetuum officialatus ecclesiae Posnaniensis. Przyczynek 
do badań nad sfragistyką urzędów kościelnych w Polsce, „Studia Zródłoznawcze” 
39(2001),s. 37.
9 S. L i b r o w s k i ,  O poszerzeniu bazy źródłowej w badaniach historyczno- 
kościelnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 35 (1977), s. 5-17.
10M. G u m o w s k i ,  Sfragistyka polska, w: Sfragistyka, op. cit., s. 217.
11 M. H l e b i o n e k ,  W połowie drogi do herbu. Ze studiów nad pieczęciami gmin 
wyznaniowych na przełomie XVIII i XIX w., w: Polska heraldyka kościelna. Stan 
i perspektywy badań, pod red. K. S k u p i e ń s k i e g o, ks. A. W e i s s a ,  Warszawa 
2004, s. 153-176.
12 J. G r e l l ,  Die Kirchensiegel der evangelischen Gemeinden der Provinz Posen,
„Aus Posens kirchlicher Vrgangenheit”, Jg. V, 1915-1916, s. 82.
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funkcjonowanie parafii oparte jest w Kościele katolickim na więzi 
terytorialnej obejmującej większy obszar nazywany dekanatem.

Ciekawym zbiorem odcisków pieczętnych podstawowych wspólnot 
chrześcijańskich z okresu Królestwa Polskiego w diecezji kujawsko- 
kaliskiej mogą być akta dziekańskie. Przedstawienie pieczęci religij
nych na obszarze przykładowego dekanatu radomszczańskiego doma
ga się jednak sprecyzowania granic czasowych i terytorialnych dla 
podjętych badań. Kryteria te spełnia zbiór odcisków pieczętnych 
przede wszystkim z początku 1834 r. Prezentuje on pieczęcie używane 
przez proboszczów podczas działalności kancelarii urzędów parafial
nych w zakresie wykonywania czynności wyznaniowych, jak też cy
wilnych. W kolekcji tej niestety nie wszystkie odciski pieczętne oka
zały się czytelne. Dla uzupełnienia potrzebnych na ten temat wiado
mości cenne są także inne akta z pierwszej połowy XIX w. uwierzy
telniane pieczęcią parafii. Także odpowiedzialny za życie religijno- 
moralne w dekanacie i dyscyplinę kleru dziekan posługiwał się pie
częcią dziekańską w urzędowej korespondencji z władzami państwo
wymi i kościelnymi. Prowadził on kancelarię dziekańską i pieczęto
wał odpowiednią pieczęcią wychodzące z mej dokumenty i akta.

1. Rozwój terytorialny dekanatu radomszczańskiego

Dekanat radomszczański ukształtował się pod koniec XVI w. 
w wyniku podziału jednego z najstarszych dekanatów archidiecezji 
gnieźnieńskiej -  dekanatu brzeźnickiego. Aż do czasów rozbiorów 
dekanat radomszczański przynależał do archidiakonatu uniejow- 
skiego13. Decyzja o powstaniu tej struktury ponadparafialnej i jej na
zwa były wynikiem prężnego rozwoju miasta Radomska od XIV- 
XVII stulecia i utworzenie tam siedziby powiatu. Odtąd w mieście 
tym odbywały się sądy grodzkie, których właściwości rozciągały się 
na teren nowego powiatu radomszczańskiego14. W latach 1628-1809 
Radomsko było siedzibą oficjalatu radomszczańskiego15. Utworzenie 
Księstwa Warszawskiego nie wpłynęło zasadniczo na zmiany teryto-

13 T. S i 1 n i c k i, Z dziejów Kościoła w Polsce. Studia i szkice historyczne, Warszawa 
1960, s. 142-144.
14 S. S a n k o w s k i ,  Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995, s. 15-17.
15 A. T r e p k a ,  Organizacja i działalność konsystorza forlanego w Radomsku 
w XVIII wieku, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 38 (1964), s. 139.

PIECZĘCIE KANCELARII KOŚCIELNYCH 239

rialne granic dekanatu. Do 1818 r. w skład nowopowstałego dekanatu 
przynależało 15 parafii. Były to: Borzykowa, Dąbrowa, Dmenin, Dob
ryszyce, Gidle, Grzymalina Wola, Kamieńsk, Kłomnice, Kobiele, 
Krępa, Kodrąb, Pławno, Radomsko, Soborzyce i Żytno.

W wyniku ustaleń Kongresu Wiedeńskiego powołano Królestwo 
Polskie, a abp gnieźnieński me mógł sprawować władzy na tej części 
terytorium metropolii, która przynależała pod cywilne zwierzchnic
two carskiej Rosji. Aleksander I z dynastii Romanowów wyjednał 
więc w 1818 r. w Stolicy Apostolskiej zgodę na utworzenie metropo
lii warszawskiej i reorganizację sieci diecezjalnej, których granice 
pokrywały się z wpływami rosyjskimi. Dekanat radomszczański 
znalazł się na terytorium diecezji nazywanej odtąd kujawsko-kaliską 
ze stolicą we Włocławku, której określono nowe granice na mocy 
bulli „Ex imposita nobis”16.

W dniu 7 VIII 1819 r. dekanat radomszczański utracił część teryto
rium na rzecz dekanatów brzeźnickiego i częstochowskiego. Na jego 
obszarze znalazły się odtąd parafie: Borzykowa, Chełmo, Cielętniki, 
Dąbrowa, Dmenin, Gidle, Kobiele, Kodrąb, Koniecpol, Maluszyn, 
Niedośpielm, Pławno, Radomsko, Rzejowice, Soborzyce, Wielgomły
ny i Żytno17. W sumie 17 podstawowych jednostek administracji tere
nowej Kościoła katolickiego. Natomiast prebenda w Strzałkowie, 
podlegała pod parafię w Radomsku i nie stanowiła w owym czasie 
samodzielnej struktury. Taki stan utrzymał się do 31 XII 1866 r.

Obok księży diecezjalnych pracujących na terytorium dekanatu 
radomszczańskiego swoje klasztory mieli tu oo. Franciszkanie w Ra
domsku, oo. Dominikanie i oo. Kartuzi w Gidlach oraz oo. Paulini w 
Wielgomłynach. Zakony posługiwały się pieczęcią, na której było 
godło zakonne, choć często różne od współcześnie opisanych18. Pod 
względem administracyjnym dekanat radomszczański podlegał pod 
kompetencje utworzonego w 1819 r. konsystorza feralnego w Piotr
kowie19, powołanego w miejsce istniejącego tu wcześniej konsysto
rza radoms[zczańs]kiego.

16 Papiestwo wobec sprawy polskiej 1772-1864. Wybór źródeł, opr. O. B e i e r s 
d o r f ,  Wrocław 1960, s. 271-283.
17 Por. W. W ł a ź  l a k ,  Organizacja i działalność konsystorza /oralnego piotrkow
skiego w latach 1819-1918, Częstochowa 2004, s. 59.
18 W. K o l a k ,  J. M a r e c k i ,  Leksykon godeł zakonnych, ADI 2004.
19 Ibidem, s. 53.
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Największa kolekcja odcisków pieczętnych kancelarii parafialnych 
dekanatu radomszczańskiego znajduje się w kursorii dziekana tegoż 
dekanantu do podległego mu duchowieństwa z dnia 30 grudnia 1833 r. 
nr 12. Dziekan powołuje się na Odezwę Sądu Pokoju Powiatu Radom
skiego przesianą na jego ręce 16 grudnia 1833 r., w której został zobo
wiązany do zebrania podpisów i pieczęci, którymi są uwierzytelniane 
akta cywilno-duchowne, wyciągi lub metryki20. Uzupełnia je liczna 
korespondencja do urzędu dziekańskiego i ta z niego wychodząca. 
Można także zauważyć, że pieczęcie religijne używane w kancelariach 
kościelnych niższych urzędów terytorialnych służyły dość powszechnie 
do zamykania ekspediowanej korespondencji. Należy przypuszczać, że 
władzom świeckim chodziło o wyeliminowanie ewentualnych fał
szerstw przy poświadczaniu aktów wychodzących z kancelarii kościel
nych. Dlatego zobowiązano dziekanów do przekazania wzorów odci
sków pieczęci dziekańskiej i parafialnych do Sądu Pokoju.

2. Pieczęć urzędu dziekańskiego

Pieczęć będąc znakiem rozpoznawczym osoby lub instytucji, pozo
stawała w administracji nie tylko cywilnej, jednym z podstawowych 
środków służących do uwierzytelniania akt i dokumentów. Sprawo
wanie przez dziekanów czynności administracyjnych wiązało się za
tem z piastowaniem właściwego urzędu. Dziekani posługiwali się 
podczas pełnienia tych funkcji pieczęcią dziekańską.

O pieczęci dziekańskiej wspominają już XIII-wieczne synody, 
m.in. synod w Pictavensis21 czy synod koloński22, które odbywały się 
w okresie, gdy instytucja dziekana przeżywała szczyt swego rozwoju23. 
Nakaz posiadania pieczęci został nałożony dziekanom także przez 
biskupa wrocławskiego Wacława w 1410 r.24 Natomiast reforma try
dencka przyczyniła się już do stagnacji urzędu dziekańskiego uzależ-

20 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej (dalej: AACzj, Korespondencja dzieka
na dekanatu Radoms[zczańs]kiego (dalej: KD) 1833, sygn. tym. KD 225, s. 397.
21 M. P r z y b y ł  ko, Urząd dziekana w rozwoju historycznym. Prawo Kanoniczne 
(dalej: PK) 5 (1962), z. 1-2, s. 102.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 97.
24 Z. C h o d y ń s k i, Dziekan, Encyklopedia Katolicka, pod red. M. N o w o d w o r 
s k i  e g o, Warszawa 1874, t. 4, s. 454.
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niając ich silniej od biskupów. Św. Kongregacja Soborowa w dniu 
11 grudnia 1598 r. precyzowała, że dziekani nie posiadają właściwej 
i pełnej władzy jurysdykcyjnej25. Nie znaczy to, że utracili prawo do 
posługiwania się pieczęcią. Nie wydaje się też, aby na gruncie pol
skim pełnili jedynie godność i zaszczytną funkcję dziekana, a ich 
uprawnienia by miały charakter tylko jednorazowej delegacji, jak 
wydaje się sugerować J. Laureatius26. O urzędowej czynności dzieka
na, wspomina synod poznański w 1642 r., który zobowiązuje dziekana 
do przesłania pod pieczęcią olea sacra kapłanom, którzy z poważnych 
przyczyn nie odebrali ich od dziekana27. Dziekan był pełnomocnikiem 
archidiakona i miał analogiczne obowiązki. Były jednak one ograni
czone do terytorium dekanatu28. Dziekani posiadali więc na terenie 
swojego dekanatu pewną formę rządów płynącą przede wszystkim 
z ustawodawstwa partykularnego i zleceń władzy diecezjalnej.

O pieczęci dziekańskiej expressis verbis wspomina już synod wro
cławski z 1410 r29. Koniec XV i początek XVI w. w Polsce przynosi 
upadek instytucji dziekanatu30. Spektakularnym obszarem w tej kwe
stii pozostaje diecezja włocławska, gdzie liczba dekanatów ulega wy
raźnemu zmniejszeniu31. Natomiast od II poł. XVI w. daje się zauwa
żyć działania mające na względzie restytucję instytucji dziekana32. 
Przyczynił się do tego przede wszystkim synod prowincjonalny z dnia 
4 marca 1561 r. odbyty w Warszawie pod przewodnictwem prymasa 
Jana Przerębskiego33.

Reperkusje tej inicjatywy są widoczne na terenie archidiecezji 
gnieźnieńskiej, na terytorium której do XIX w. przynależały terenu 
późniejszego dekanatu radomszczańskiego. W 1720 r. prymas 
S. Szembek zwołał synod, na którym wiele miejsca poświęcił spra

25 Ibidem, s. 109.
26 J. L a u r e a t i u s ,  Institutiones iuris ecclesiastici. Friburgi Brisgoviae 1908, s. 169.
27 Z. C h o d y ń s k i, Dziekan, op. cit., s. 459.
28 Z. C h o d y ń s k i  Dziekan, op cit.,s. 454; M. P r z y b y l k o ,  Urząd dziekana 
w rozwoju historycznym, op. cit., s. 121.
29 Tenże, Urząd dziekana w rozwoju historycznym, op. cit., s. 125.
30 Ibidem, s. 131.
31 Z. C h o d y ń s k i, Statuta Synodalia Dioecesis et Pomoraniae, s. IX.
32 B. U 1 a n o w s k i, Acta capituli Plocensis ab an. 1514 ad an. 1577. Odbitka z. t. 10 
Archiwum Kom. Histor. Kraków 1915, n. 202, s. 211.
33M . P r z y b y ł k o ,  Urząd dziekana w rozwoju historycznym, op. cit., 136.
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wom dekanatu i dziekanom34. Na tych kanonach wzorowały się inne 
synody diecezjalne. Stanowisko dziekana zostało określone, jako offi- 
cjum „Decanosque, ... quorum offici est”35, a więc mające charakter 
czynności urzędowej, przy wykonywaniu której właściwe jest posłu
giwanie się pieczęcią konieczną do uwierzytelnienia czynności praw
nej. Natomiast prymas Łubieński podkreślał, że pieczęć dziekańska 
jest formą szczególnego -  „porządnego” uwierzytelniania niektórych 
dokumentów „...dla porządnych Extraktow, które z metryk kościel
nych wychodzą, czy to do święcenia, czy do Grodów, czy do Miast ... 
zatwierdzone y jeszcze Ręką y pieczęcią Dziekańską także kościelną 
oświadczone być maią; inaczey od Examinatorow Naszych do świę
cenia nie mają być przyjęte”36.

Wynika z tego, że praktyka posługiwania się pieczęcią dziekańską 
miała już przed zaborami swoją długą tradycję. Zarówno dla zmniej
szenia możliwości fałszerstwa dokumentów i akt „od dawna zostało 
przyjęte i nakazane”37, aby były one uwierzytelnione podpisem i pie
częcią dziekańską38. Dotyczyło to szczególnie wyciągów z ksiąg me
trykalnych do święceń duchownych, analogicznych odpisów dla 
władz świeckich oraz protokołów z różnych czynności dziekańskich.

Możliwość używania pieczęci była więc rezultatem powagi urzędu 
dziekańskiego. Wynikało to z faktu, że dziekani byli przedstawicielami 
władzy diecezjalnej na określonym obszarze, a więc przysługiwało im 
prawo precedencji, co w przypadku prowadzenia kancelarii dziekań
skiej wyrażało się w posługiwaniu się pieczęcią tego urzędu. Znamien
ną rzeczą jest jednak, że pieczęć dekanatu radomszczańskiego przed
stawiała wizerunek patrona diecezji włocławskiej czyli kaliskiej39, a nie

34 Constitutiones Synodi Archidioecesis Gnesnensis, Sub ... Domino, D. Stanislao in 
Słupów Szembek, ... Archiepiscopo Gnesnensi, Legato Nato Regni Poloniae et Magni 
Ducatus Lithvaniae Primate Pńmoque Principe, Łovicij, Anno Domini, MDCCXX 
(1720). Die XXVI, Augusti, Celebratae. Varsaviae Typis S. R. M. Scholarum Pairum. 
Są to kwestie dotyczące kongregacji dekanalnych, wizytacji, czy wreszcie życia reli
gijno-moralnego duchowieństwa i świeckich określone w statuach i w rozdziałach.
35 Ibidem, roz. ,JDe Patronis et Collatoribus”.
36 M. P r z y b y ł k o ,  Urząd dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym XVIII 
wieku, PK 9 (1966), z. 1-2, s. 152.
37 Ibidem, s. 174.
38 Ibidem.
39 AACz, Korespondencja dziekana Dekanatu Radomszczańskiego 1826-1827, sygn.
tym. KD 218, s. 25-26. Pieczęć w laku czarnym z 1826 r.
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herb biskupa. Władza dziekańska wynikała więc z piastowania urzędu 
i nie była delegowana przez każdorazowego rządcę diecezji. Wizerunek 
napieczetny pozwala sytuować dziekana wśród urzędów administracji 
terytorialnej w przeciwieństwie do urzędu oficjała. Ten ostatni otrzy
mywał bowiem szczegółowe uprawnienia w zakresie wykonywania 
władzy sądowniczej i administracyjnej od najwyższej władzy diecezjal
nej. Dlatego pieczęć, którą się posługiwano w kancelarii konsystorza 
foralnego przedstawiała herb każdorazowego rządcy diecezji i napis 
Consistorium Foraneum z określeniem nazwy. Zasadę tę potwierdza 
liczna dokumentacja archiwalna zawierająca odciski pieczętne konsy
storza foralnego piotrkowskiego, który swoją jurysdykcję rozciągał na 
siedem dekanatów, w tym na dekanat radomszczański40.

3. Pieczęcie urzędów parafialnych

Pieczęcie parafialne służyły do nadawania wydawanym z kancelarii 
dokumentom, a przede wszystkim metrykom waloru prawnego i sta
nowiły jego integralny element obok podpisu proboszcza. O parafial
nej pieczęci wspomina już synod w Łęczycy w 1257 r. nakazując, „by 
wszyscy rządcy kościołów mieli pieczęć z wypisanym tytułem swoich 
kościołów, żeby pisma do nich przesyłane tą pieczęcią przypieczęto- 
wywali i odesłali takowe”41. Niemniej w okresie przedrozbiorowym 
posiadanie pieczęci nie było zbyt rygorystycznie przestrzegane 
w kręgach duchowieństwa parafialnego, a plebani zarządzający para
fią stemplowali dokumentację wychodzącą z kancelarii często pieczę
cią związaną z osobą samego duchownego42.

Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa 
Polskiego urzędy parafialne pełniły rolę instytucji religijnej i urzędu

40 W. W 1 a ź 1 a k, Rozwój sieci dekanalnej w oficjalacie okręgowym piotrkowskim 
(1819-1918), w: Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bogdanowi Snohowi, 
red. S. P o d o b i ń s k i ,  U. O r d o n ,  E. S k o c z y ł a ś - K r o t l a ,  A. S i e d l a -  
c z e k ,  Częstochowa 2002, s. 753-754; Tenże, Ustanowienie Konsystorza Foralnego 
Piotrkowskiego w diecezji kujawsko-kaliskiej w świetle dokumentów źródłowych 
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Zeszyty Naukowe WAP APCz 1 (2002), 
s. 127-128; Tenże, Organizacja i działalność konsystorza foralnego piotrkówskieg, 
op. cit., s. 52-59.
41 Synody prowincjonalne oraz czynności Funkcjonaryuszów Apostolskich w Polsce 
do r. 1357, red. T. G r o m n i c k i ,  Kraków 1885, s. 87.
42 M. G u m o w s k i, Sfragistyka polska, w: Sfragistyka, op. cit., s. 217.
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stanu cywilnego43. Państwo nie ingerowało jednak w kształt i symbolikę 
wizerunku pieczętnego stosowanego podczas czynności związanych 
z działalnością wewnątrz kościelną. Wydaje się jednak, że władza do
piero po stłumieniu powstania listopadowego wyraźnie oddziela od 
siebie sprawy wewnątrz wyznaniowe i te związane z obowiązkami du
chowieństwa, jako urzędnika kościelnego44. Stąd parafie zostają zobli
gowane do posiadania dwóch pieczęci, którymi proboszcz będzie się 
posługiwał w zależności od pełnionej czynności urzędowej o charakte
rze wyznaniowym lub świeckim. Na omawianym terenie obowiązek ten 
został spełniony dopiero pod koniec pierwszego kwartału 1834 r., gdyż 
Konsystorz Generalny Kaliski przesłał pieczęcie cywilne w liczbie 17 
sztuk dziekanowi radomszczańskienu dopiero w dniu 18 lutego 183445.

W dekanacie radomszczańskim, jak zresztą w całym Kościele, urzę
dy parafialne posiadały pieczęcie służące w kancelarii do uwierzytel
niania dokumentów i akt mających charakter religijny. Do czasu po
wstania listopadowego tylko niektóre z nich posiadały ponadto także 
pieczęć cywilną. Natomiast w ramach popowstaniowych represji posia
danie dwóch pieczęci stało się wymogiem władz Królestwa Polskiego. 
Napis pieczętny i wizerunek są w tym przypadku unormowane prawnie. 
Pieczęcie cywilne różnią się jednak zazwyczaj wielkością.

4. Wyobrażenia napieczętne

Rysunki na pieczęciach kościelnych w ciągu wieków znacznie ewo- 
luwoały. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przedstawiały one 
gołębia, rybę, okręt z rozpostartymi żaglami, kotwicę okrętową czy 
postać rybaka i miały ściśle religijne znaczenie. Ojcowie Kościoła 
przestrzegali przed ryciem na pieczęciach przedmiotów wziętych 
z symboliki świeckiej, które mogły być kojarzone jako niegodne 
chrześcijańskiej postawy nastawionej na miłość do Boga i bliźniego,

43 Włożenie na duchownych obowiązku Urzędnika Cywilnego, „Dziennik Praw Księ
stwa Warszawskiego” Nr 1-12, Warszawa 1810, Nr 9, tytuł 1, s. 195-196; W. S o 
b o c i ń s k i ,  Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, „Rocznik Towarzy
stwa Naukowego w Toruniu”, R. LXX, 1964, z. 1, s. 181.
44 T. W a 1 a c h o w i c z, Kościół katolicki w prawodawstwie Księstwa Warszawskiego, 
Lublin 1984, s. 69-72.
45 AACz Korespondencja dziekana dekanatu Radoms[zczańs]kiego z 1833, sygn. tym. 
KD 225, s. 399-401.
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jak np.: miecz, tarcza czy puchar46. W późniejszym okresie wezwanie 
kościoła i starszeństwo patrocinium przełożyło się na wizerunek pie
częci używanych w kancelariach przez duchowieństwo katolickie47. 
Wyobrażenia napieczętne charakterystyczne dla sfragistyki kościelnej 
I poi. XIX stulecia z terytorium dawnego dekanatu radomszczańskie
go pozwalają wyodrębnić pieczęcie obrazowe i pismowe. Motywy do 
przedstawiania wizerunków są czerpane z Biblii i Tradycji Kościoła, 
ale także z przekazów ludowych powtarzanych w mitach i apokryfach. 
Najbardziej reprezentatywną grupę stanowią pieczęcie obrazowe typu 
hagiograficznego. Bogactwo stosowanej symboliki odsłania mental
ność tamtejszego społeczeństwa.

Oczywistym wydaje się fakt, że pieczęcie wspólnot religijnych 
Kościoła rzymskokatolickiego zawierają motywy zaczerpnięte z Bi
blii. Jednak w grupie prezentowanych tu osiemnastu pieczęci obrazy 
pochodzące bezpośrednio z Nowego Testamentu zostały upamiętnione 
tylko w dwóch przypadkach, a w odniesieniu do scen ze Starego Te
stamentu me ma nawet bezpośredniego odwołania.

Biblijną scenę Przemienienia Pańskiego przedstawia wizerunek 
pieczętny parafii Cielętniki. Centralną postacią jest osoba Chrystusa, 
która ukazała się świadkom tego wydarzenia. Podczas Przemienienia 
ukazali się także Mojżesz i Eliasz, z którymi wyznawcy monoteizmu 
zapoznają się bliżej na kartach Starego Testamentu48. Te trzy osoby 
widoczne na odcisku pieczęci parafialnej wyraźnie nawiązują więc do 
tekstu biblijnego.

Także wizerunek na pieczęci parafii Gidelskiej jest oparty na motywie 
biblijnym ukazując kobietę, którą należy utożsamić z Marią Magdaleną 
oglądającą grób i zadziwioną (przestraszoną) faktem, że jest pusty, co 
obrazuje jej postawa klęcząca49. Nie ma tu jednak wyraźnego odniesienia 
do konkretnego opowiadania zaczerpniętego, od danego Ewangelisty.

Natomiast nawiązanie do tajemnic wiary wyjaśnianych przez Ojców 
Kościoła i w katechizmie50 znajduje swoją egzemplifikację tylko w przy
padku pieczęci parafii w Koniecpolu przedstawiającej Trójcę Świętą.

46 F. G r y g I e w i c z, op. cit., s. 7-8.
47 Por. M. H 1 e b i o n e k, W połowie drogi do herbu..., s. 159.
48 Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36; 2P 1, 16 n.
49 Mt28, 1-8; Mk 16, l-8 ;Ł k24, 1-11.
50 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 232-267.
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Wśród wizerunków pieczętnych dekanatu radomszczańskiego na 
pierwszym miejscu, ze względu na liczbę, plasują się postacie Świętych 
patronów kościołów. Tak jest w przypadku pieczęci dziekańskiej oraz 
pieczęci parafii: Radomsko, Borzykowa, Chełmo, Dąbrowa, Gidle, Ko
biele, Maluszyn, Niedośpielin, Pławno i Wielgomłyny. Postać biskupa 
w infule i z pastorałem w ręku występuje tu 5 razy (Chełmo, Kobiele, 
Maluszyn, Pławno, Radomsko). Z kolei na podstawie napisu legendy 
można zidentyfikować postać parafii w Kobielach- św. Marcina, biskupa 
oraz patrona parafii radomszczańskiej biskupa św. Lamberta.

Postać biskupa nauczającego w geście władzy wskazuje na św. Sta
nisława ze Szczepanowa biskupa i męczennika. Dwa bardzo podobne 
wizerunki przedstawiające jego osobę występują w przypadku parafii 
Pławno i Wielgomłyny. Obok biskupa znajdującego się na wizerunku 
pieczętnym parafii Chełmo jest przedstawiony kosz z podarkami, co 
pozwala wiązać tę osobę ze św. Mikołajem z Miry. Natomiast dopiero 
inne źródła niesfragistyczne pozwalają rozpoznać postać biskupa - 
także św. Mikołaja- na pieczęci parafii Maluszyn.

Postacie Świętych rozpoznawalne dzięki atrybutom, które tradycja 
wiąże z tymi osobami są przedstawione na wizerunkach napieczęt- 
nych parafii: Niedośpielin i Rzejowice. Występuje tu św. Katarzyna, 
dziewica i męczennica, osoba zamożna i dobrze wykształcona, którą 
legenda utożsamia z bliską krewną cesarza Dioklecjana. Ikonografia 
chrześcijańska przedstawia tę Świętą w koronie królewskiej z palmą 
męczeństwa w ręce, a przy niej maszynę do łamania kości (koło obro
towe)51. Natomiast pieczęć parafii Rzejowickiej pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych pozwala rozpoznać najpopularniejsze w począt
kach XIX stulecia postacie dzięki takim przedmiotom, jak: klucz, 
miecz, palma i krata. Klucz jest przedmiotem kojarzonym z osobą 
św. Piotra, któremu została powierzona w Kościele władza. Miecz 
wskazywałby na św. Pawła Apostoła, który przed swoim nawróce
niem na chrześcijaństwo był prześladowcą Kościoła, który mieczem 
bronił religijnych tradycji Judaizmu52. Najwięcej kontrowersji może 
jednak budzić palma będąca symbolem męczeństwa i zwycięstwa. 
Stąd trudno jest utożsamić z tym przedmiotem, jakąś konkretną postać

51 W. Z a 1 e s k i, Święci na każdy dzień, Warszawa 1989, s. 733.
52 Ibidem, s. 357.
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Świętego53. Można jedynie przypuszczać, że chodzi tu o czczonego 
w okolicy Świętego. Natomiast krata to atrybut nieodłącznie związany 
ze św. Wawrzyńcem- diakonem i męczennikiem54.

Wynika z tego, że w ówczesnej społeczności okolic Radomska 
szczególnie dużą rolę odgrywali w gminach katolickich postacie mę
czenników Kościoła powszechnego i polskiego. Atrybuty związane 
z tradycją ludową: pila i topór, występują na pieczęci parafii Dmenin. 
Dawne przekazy ludowe mówiły, że św. Szymon Apostoł miał głosić 
Ewangelię wraz ze św. Judą Tadeuszem- także Apostołem nad Mo
rzem Czerwonym, w Egipcie, a według niektórych w Babilonii 
i w Palestynie. Razem też mieli ponieść śmierć męczeńską. Stąd iko
nografia chrześcijańska i tradycja przedstawia obu Świętych razem. 
Z żywotów średniowiecznych pochodzi informacja, że Szymon został 
przecięty drewnianą piłą. Natomiast św. Judę Tadeusza przedstawia 
się najczęściej z pałką lub włócznią w ręku, od których miał ponieść 
śmierć męczeńską. W wizerunku napieczętnym parafii Dmenin przed
miot ten został utożsamiony z toporem, którym w polskiej tradycji 
wymierzano karę śmierci.

Nieobce dla ówczesnej sfragistyki regionu radomszczańskiego są 
także motywy roślinne, które czerpią ze świata symboliki chrześcijań
skiej swe znaczenie. Tak jest w przypadku laurowego wieńca widoczne
go na pieczęci parafii soborzyckiej. Genezy tego symbolu należy szukać 
już w starożytności. W czasach prześladowań wieniec odnoszono wła
śnie do męczenników podkreślając „skarby łask” i zwycięstwo chrześci
jaństwa nad złem55. Podobne znaczenie ma palma, która jest „niepoko
nana przez burzę i żar słoneczny”, a więc łączy się z doskonałością. 
Gałęzie palmowe są atrybutami męczenników56, a zostały umieszczone 
na pieczęciach parafii Niedośpielin i Rzejowice. Natomiast symbolem 
szlachetności, czystości jest lilia57, nazywana niekiedy lilią św. Józefa. 
Motyw ten został zawarty w pieczęci urzędu dziekańskiego.

53 D. F o r s t n e r, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 176.
54 W. Z a 1 e s k i, Święci na każdy dzień, s. 460.
55 Ibidem, s. 435-440.
56 D. F o r s t n e r, Świat symboliki chrześcijańskiej, 175-176.
57 Ibidem, s. 188.
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5. Napis napieczętny

Obraz i napis stanowią dwa integralne i wzajemnie się uzupełniają
ce elementy, które oddziałując na formę i treść pieczęci pozwalają 
zidentyfikować jej właściciela. Wiek XVIII to okres powszechnego 
używania języka łacińskiego. W łacińskich napisach napieczętnych 
radomszczańskiego stosowano skróty pozwalające zmieścić zamie
rzony wyraz w otoku pieczęci, np.: sigil., sigill.[sigillum], ecc. [eccle- 
siae], par. [parochialis], s. [sancti]. Tylko w przypadku parafii 
św. Lamberta inicjały S. L. odnosiły się do konkretnej postaci Święte
go Lamberta. Ponadto dość często pojawiała się ligatura JE. Nie 
wszystkie parafie miały jednak pieczęcie z łacińskim napisem. Stoso
wano także pisownię polską i kompilację polsko-łacińską, np.: 
w przypadku parafii w Soborzycach.

W zachowanej kolekcji odcisków pieczętnych dekanatu radomsz
czańskiego znajduje się też pieczęć pismowa reprezentowana przez 
formę skróconą Imienia Jezus (IHCOYC). Imię to było skracane już 
ok. II w. do dwóch liter -  IH, co poświadczają katakumbowe inskryp
cje. Od IV w. dodawano do nich jeszcze trzecią literę C. Wskutek 
latynizacji tego skrótu powstał na przełomie VII i VIII w., znacznie 
bardziej rozpowszechniony skrót IHS. Tradycja dodawała do tych liter 
krzyż, a nawet dodatkowo jeszcze gwoździe, tak aby tworzyły, jak na 
odcisku pieczętnym parafii w Żytnie literę V (vinces). Stąd skrót ten 
wielu chciało błędnie czytać, jako In hoc signo lub Jesus Hominum 
Salvator58. Właśnie w taki sposób został przedstawiony wizerunek 
pieczęci parafii Żytno.

Napisy występują więc na pieczęciach używanych przez ducho
wieństwo parafialne zazwyczaj obok obrazu. Zawierają oprócz słów 
także liczby układające się w rok, jako element chronologiczny wyko
nania tłoka. Najczęstszą formę napisów pieczętnych stanowią legendy 
otaczające obraz pola środkowego. Pozwalają one określić właściciela 
pieczęci, a poprzez ten fakt pośrednio (na podstawie innych źródeł) 
lub bezpośrednio (jak np. w przypadku parafii Kobiele) wyjaśnić 
symbolikę znajdującego się na niej obrazu. Ponadto daje się zauważyć 
w podstawowych strukturach terytorialnych Kościoła katolickiego 
tendencję do umieszczania napisu w miejsce obrazu w polu środko-

58 Ibidem, s. 34.
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wym pieczęci, co jest powieleniem stosowanej od końca XVIII w. 
praktyki urzędów municypalnych59. Taką postać ma pieczęć parafii 
soborzyckiej zainspirowana zapewne opisem hagiograficznym. Wska
zuje ona na silny kult nie tylko osoby Św. Urszuli, ale przede wszyst
kim jej Towarzyszek-Męczennic60. Podobnie św. Jadwiga patronka 
kościoła parafialnego w Kodrębie nie znalazła plastycznego przedsta
wienia w pieczęci. W jego miejsce pojawił się napis w j. łacińskim- 
sub titulo s. Hedvigis vidue. To właśnie owo określenie wdowa po
zwala na precyzyjne skojarzenie patronki świątyni kodrębskiej z księż
ną Jadwigą Śląską wdową po Henryku Brodatym.

6. Materiał i kształt pieczęci

Zachowana dokumentacja archiwalna dekanatu radomszczańskiego 
odzwierciedla upowszechnioną praktykę stosowania w kancelarii tu
szu, jako najbardziej popularnego materiału pieczętnego. Odgrywa on 
wówczas już większą rolę niż barwiony na czerwono lak. Tylko wy
jątkowo można spotkać pieczęć odciśniętą w czarnym laku61. Pieczę
cie lakowe służyły do zamykania urzędowej korespondencji osób 
duchownych. Obok tuszu i laku dość często można spotkać pieczęcie 
odciskane w sadzy i w opłatku. Te ostatnie rzadko były używane 
w Polsce przez świeckie osoby czy instytucje62.

Niewielkie rozbieżności występują natomiast w przypadku kształtu 
odcisku pieczętnego na tym terenie. W zasadzie ogranicza się on do 
dwóch rodzajów: koła lub owalu.

Skąpo, niestety prezentują się wiadomości na temat samych tłoków 
pieczętnych. Należy sądzić, że skoro używano ich do odciskania pie
częci w tuszu, sadzy oraz w opłatku czy bezpośrednio na papierze 
były one zazwyczaj wykonane z metalu. Ocalały materiał sfragistycz- 
ny wskazuje jednak, że były one mocno zużyte, a w związku z tym 
rzadko zmieniane.

59 M. H a i s i g, Sfragistyka ogólna, s. 160.
60 W. Z a I e s k i, Święci na każdy dzień, s. 652.
61 AACz- Korespondencja dziekana Dekanatu Radoms[zczańs]kiego 1833, sygn. tym. 
KD 225, s. 25-26. Pieczęć dziekana dekanatu Radoms[zczań]kiego użyta do zamknię
cia urzędowej korespondencji.
62 M. H a i s i g, Sfragistyka ogólna, s. 142.
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Podsumowanie

Przedstawione na łamach artykułu pieczęcie kancelarii kościelnych 
dziekana i parafii w regionie radomszczańskim potwierdzają prawi
dłowość, że treść, forma i brzmienie napisu pieczętnego były nie tylko 
rezultatem poziomu życia religijnego, lecz kształtowały się pod 
wpływem ówczesnego ustawodawstwa kanonicznego i zwyczaju.

Pieczęć służyła przede wszystkim do potwierdzania autentyczności 
dokumentów, odpisów i metryk. Ponadto była używana powszechnie 
do zamykania licznej korespondencji. Rzadko natomiast posługiwano 
się nią w innych urzędowych czynnościach religijnych i cywilnych. 
Ów zakres używania pieczęci należałoby jeszcze poszerzyć o funkcję 
ikonograficzną odzwierciedlającą sposób wyrażania religijnych treści 
i poziom wykształcenia miejscowego duchowieństwa.

Napis napieczętny w języku łacińskim lub polskim występował 
zazwyczaj w otoku. Obok legendy pieczęcie miały napis umiejsco
wiony oprócz lub zamiast obrazu w polu środkowym. Dla celów prak
tycznych stosowano skróty wyrazów i inicjały. Niekiedy można za
uważyć stosowanie elementu chronologicznego -  datacja.

Obraz na pieczęci kształtował się pod wpływem sceny ewangelicz
nej, motywu biblijnego, hagiograficznego, roślinnego czy symbolicz
nego znaczenia przedmiotu w kulturze chrześcijańskiej Europy. Wy
jątkowo tylko nawiązywał do dogmatu kościelnego. Niektóre pieczę
cie przybierały typ heraldyczny w związku z kształtem obrazu mają
cego postać tarczy herbowej, czy zdobnego kartusza. Wszystkie nie
mal wyobrażenia napieczętne nawiązywały do tytułu kościoła para
fialnego, z wyjątkiem parafii Żytno, gdzie miejsce wizerunku zajął 
skrót IHS me złączony z wezwaniem kościoła.

Urzędy parafialne i dziekański posługiwały się pieczęciami odci
skanymi równocześnie w różnym materiale. Najczęściej stosowanym 
materiałem był tusz, choć nierzadkie były przypadki pieczęci odciska
nych w laku, sadzy, czy w opłatku, a do wyjątku należało odciskanie 
pieczęci bezpośrednio na papierze.

Prezentowane pieczęcie miały kształt okrągły lub owalny, różniły 
się wielkością od 50 mm do 26 mm. Nie wszystkie z nich są czytelne, 
co zostało spowodowane kilkoma czynnikami: zużyciem tłoka lub 
w przypadku pieczęci lakowych uszkodzeniem czy wreszcie brakiem 
odpowiedniego materiału -  odciskanie pieczęci bezpośrednio na
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papierze. Poza tym masowe posługiwanie się pieczęcią rzutowało na 
sprawowanie rutynowych czynności kancelaryjnych, które przybierały 
cechy niedbalstwa.

Zachowane odciski pieczętne kościelnych kancelarii w regionie 
radomszczańskim odzwierciedlają mentalność i religijność ówczesne
go społeczeństwa. Ponadto są czynnikiem obrazującym rozwój form 
kancelarii kościelnej. Stanowią wreszcie cenne źródło dla innych dys
cyplin historii. Z pewnością ogólniejsze wnioski mogą się nasunąć 
przy porównaniu opisu pieczęci z innych obszarów ówczesnej Polski, 
co może stanowić inspiracje do dalszych badań naukowych.

A N E K S

Katalog pieczęci dekanatu radomszczańskiego

Prezentowany katalog pieczęci obejmuje odciski zgromadzone w ak
tach korespondencji dziekana dekanatu radomszczańskiego63. Odciski 
pieczętne tworzące tę kolekcję zostały przesłane przez rządców parafii 
dziekanowi wraz ze wzorem podpisu, w celu przekazania ich władzom 
świeckim64. Motywem powstania tego zbioru był więc nakaz władz 
zwierzchnich- cywilnych w celu wyrugowania ewentualnych fałszerstw 
w aktach cywilnych65. W omawianym okresie rządcy parafii byli bowiem 
także pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego i prowadzili właściwe 
księgi. Mieli także posługiwać się pieczęcią. Duchowni używali do tej 
czynności przeważnie pieczęci o treści religijnej, a tylko niektórzy uwie
rzytelniali dokumenty i metryki pieczęcią świecką. W opracowaniu wy
korzystano także pieczęcie odciśnięte w różnym materiale, a znajdujące 
się w korespondencji kleru diecezjalnego do dziekana.

63 AACz- Korespondencja dziekana dekanatu Radoms[zczańs]kiego z 1821 r.t sy- 
gn. tym. KD 216; AACz-Korespondencja dziekana dekanatu Radoms [zczańs] kiego 
z 1833, sygn. tym. KD. 225.
64 Wymóg ten był egzekwowany także w zaborze pruskim, Por. J. Grell, Die Kirchen
siegel der evangelischen Gemeinden der Provinz Posen, „Aus Posens kirchlicher 
Vergangenheit”, IG. V, 1915-1916, s. 96.
65 Por. M. Hlebionek, W połowie drogi do herbu, s. 155.
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Poniższy zbiór przedstawia pieczęcie kancelarii urzędów parafial
nych i urzędu dziekana radomszczańskiego. Pieczęcie służące czynno
ściom świeckim odznaczają się znormalizowaną treścią, a różnią je
dynie wielkością. Na większą uwagę zasługują jednak pieczęcie 
o różnorodnej treści religijnej.

Katalog pieczęci dekanatu radomszczańskiego zawiera opis pieczę
ci używanej w kancelarii urzędu kościelnego odciśnięty w tuszu lub 
w sadzy według następującego porządku: 1. Miejscowość; 2. Rodzaj 
pieczęci; 3. Materiał pieczęci; 4. Kształt i wymiary pieczęci; 5. Wize
runek napieczętny; 6. Legenda napieczętna; 7. Znaczenie symboliki; 
8. Źródło.

OPIS PIECZĘCI
1.

1. -
2. Dekanalna
3. Tusz
4. Owalna 41/37 mm
5. Przedstawia postać świętego z aureolą nad głową. Postać trzyma 

na prawym ramieniu Dziecię Jezus, a w lewej ręce lilię. Jest to 
tzw. lilia św. Józefa o ulistnionej łodydze, zakończona kwiatem. 
Pod postaciąjest napis majuskułowy:
„SIGILL DECANATUS RADOMSCENSIS”
Napis ten jest ułożony w półkole obejmujące dolną część postaci 
Świętego.

6. W otoku napis łaciński majuskułowy:
„DIOECESIS VLADISLAVIENSIS SEU CALISSIENSIS”

7. Postać św. Józefa Opiekuna, patrona diecezji kujawskiej czyli 
kaliskiej

8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 267 a.

1. Borzykowa
2. Parafialna
3. Tusz
4. Okrągła, 45 mm
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5. Dwie postacie przedstawione w środku pola ubrane w długie 
szaty (tuniki) stoją obok siebie. Osoba z prawej strony trzyma 
miecz, a po lewej mężczyzna z kluczem wiszącym na sznyrku.

6. W otoku łaciński napis majuskułowy:
„SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS BORYZKOWIENSIS”

7. Święci Piotr i Paweł.
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 398

1. Chełmo
2. Parafialna
3. Tusz
4. Owal, 45/41 mm
5. Postać biskupa ubranego w tunikę (albę) przepasaną cingulum 

oraz kapę. Na głowie infuła. Głowa otoczona nimbem. W prawej 
dłoni trzyma pastorał mający wyraźnie ozdobną krzywaśń zwró
coną na zewnątrz, a lewą rękę ma wyciągniętą. Obok postaci bi
skupa, po lewej stronie kosz z podarkami.

6. W otoku łaciński napis majuskułowy. Legenda oddzielona cienką 
ciągłą linią:
,,+ SIGILLUM ECCLESLE PAROCHIALIS CHELMENSIS”.

7. Święty Mikołaj, biskup z Miry.
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 399

1. Cielętniki
2. Parafialna
3. Lak
4. Okrągła, 30 mm
5. Postacie układają się w figurę trójkąta. Najwyżej postać centralna 

ubrana w tunikę, a pod spodem klęczą dwie postacie spoglądają
ce w górę z wzniesionymi rękami (rei. adorujące) centralną oso
bę. Postacie są oddzielone poziomą linią od datacji tłoka 1796.

6. W otoku łaciński napis majuskułowy. Legenda jest oddzielona linią 
ciągłą i ułożona w taki sposób, że nie obejmuje całego otoku, gdyż 
linia oddzielająca legendę tworzy półokrąg, pozostawiając wolne
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miejsce między słowami centralnej postaci wydarzenia. Legenda 
jest trudna do odczytania: „SIGILLUM ECCLESIAE

7. Przedstawiona jest scena ewangeliczna scena Przemienienia Pań
skiego. Występujące tu osoby należy identyfikować z Chrystu
sem jako centralną postacią oraz Mojżeszem i Eliaszem.

8. AACz, sygn. tym. KD 216, s. 89

1. Dąbrowa
2. Parafialna
3. Bezpośrednio na papierze
4. Owal, 50/45 mm
5. Postać przedstawiona jest mało czytelna, ale pozwala ją  zidenty

fikować nazwa łacińska zapisana majuskułą: „JACOB MAIOR”
6. Legenda: nieczytelna
7. Święty Jakub Apostoł, starszy.
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 398

1. Dmenin
2. Parafialna
3. Tusz
4. Owal, 28/26 mm
5. Przedstawione przedmioty piła i topór zostały przedstawione na 

owalnej tarczy dwudzielnej w słup. Tarcza jest otoczona bogato 
zdobionym kartuszem.

6. W otoku łaciński napis majuskułowy. Legenda jest trudna do 
odczytania: „+ SIGIL. ECCL. IN DMENIN TIT. SS. SIMONI 
[ET] IUDA [APP]”

7. Święty Szymon i Juda Tadeusz
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 399

7.

1. Gidle
2. Parafialna
3. Tusz
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4. Okrągła, 45 mm
5. Postać kobiety „przerażonej” -  klęczącej przed kamiennym 

kopcem, na którym jest zaćwieczony krzyż.
6. W otoku łaciński napis majuskułowy:

,,* SIGILLUM ECCLAESLE PAROCHIALIS GIDLENSIS”
7. Święta Maria Magdalena przed grobem Chrystusa
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 398

8.
1. Kobiele
2. Parafialna
3. Tusz
4. Okrągła, 36 mm
5. Biskup ubrany w kapę (płaszcz), w infule na głowie. W prawej 

ręce pastorał mający ozdobną krzywaśń zwróconą na zewnątrz. 
Lewa ręka zgięta w łokciu w geście „dawania”.

6. W otoku łaciński napis majuskułowy. Legenda oddzielona ciągłą 
linią nie otacza całej postaci pozostawiając miejsce na infułę: 
„SIGIL ECC PAR KOBIELENSIS S. MARTINI EP”

7. Święty Marcin, biskup
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 399

1. Kodrąb
2. Parafialna
3. Tusz
4. Okrągła, 40 mm
5. W miejscu wizerunku napis:

„SUB TITULO S. HEDVIGIS VIDUE”
6. W otoku łaciński napis majuskułowy:
„SIGILLUM * ECCLESLE * PAROCHIALIS KODROBIN 177[6]”
7. -
8. AACz, sygn. tym.KD 225, s. 399, OKÓLNIK z 1821, s. 75.

10.
1. Koniecpol



256 KS. PAWEŁ WOLNICKI

2. Parafialna
3. Tusz
4. Okrągła, 40 mm
5. Dwie postacie mało czytelne siedzące obok siebie. Po stronie 

prawej starszy mężczyzna, a po lewej młodszy. Nad postaciami 
gołąb pojawiający się z chmur.

6. W otoku łaciński napis majuskułowy. Legenda jest mało czytelna 
„SIGILLUM ECCLESIAE [KONIECPOLENSIS]”

7. Trójca Święta
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 398

11.
1. Maluszyn
2. Parafialna
3. Sadza
4. Owal, 27/25 mm
5. Postać biskupa ubranego w tunikę i komżę. Na głowie infuła. 

W lewej dłoni pastorał mający ozdobną krzywaśń zwróconą na 
zewnątrz.

6. W otoku łaciński napis majuskułowy:
„SIGILLUM ECCLAESLE MALU[S] SIENSIS”

7. Święty Mikołaj
8. AACz, sygn. tym.KD 225, s. 398

12.
1. Niedośpielin
2. Parafialna
3. Lak
4. Okrągła, 40 mm
5. Postać dostojnej kobiety z koroną na głowie, która trzyma w prawej 

dłoni miecz, a w lewej palmę. Obok postaci po jej lewej stronie 
okrągłe koło ze szprychami. Postać jest umiejscowiona między 
cyframi stanowiącymi datę wykonania tłoka 1775.

6. W otoku napis majuskułowy w języku polskim:
„PIECZĘĆ KOŚCIOŁA NIEDOŚPIELIŃSKIEGO”

7. Święta Katarzyna
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 399
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13.

1. Pławno
2. Parafialna
3. Tusz
4. Owal, 40/35 mm
5. Postacią biskupa ubranego w kapę trzymającego w lewej ręce 

pastorał, a ręka prawa jest wzniesiona do góry w geście błogo
sławieństwa. Po jego prawej stronie postać zwracająca się do 
biskupa w geście wyciągniętej ręki, jako wyrazu prośby 
o wsparcie (pomoc).

6. W otoku łaciński napis majuskułowy:
„SIGILLUM ECCLAESLE PAROCHIALIS PŁAVENSIS”

7. Święty Stanisław, biskup i męczennik
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 398

14.

1. Radomsko
2. Parafialna
3. Tusz
4. Owalna, 39/37 mm
5. Postać biskupa ubranego w długą tunikę z trenem i komżę. Na 

głowie infuła. W lewej ręce pastorał mający ozdobną krzywaśń 
zwróconą do wewnątrz. Prawa ręka jest wyciągnięta w kierunku 
anioła nadlatującego z góry. Przed postacią po lewej stronie nie
czytelny element.

6. W otoku łaciński napis majuskułowy:
„SIGILLUM ECCLESI[AE] PAROCHIALIS RADOMSCENSIS
S. L. 1822”
7. Święty Lambert, biskup
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 473

15.

1. Rzejowice
2. Parafialna
3. Tusz
4. Owal, 42/38 mm
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5. Cztery postacie. Każda trzyma w ręce jakiś przedmiot. Jest nim: 
klucz, miecz, palma, tarcza. Nad głową każdej osoby nimb.

6. W otoku napis majuskułowy w języku polskim. Legenda oddzie
lona od środka pola ciągłą linią:
„+ PIECZĘĆ KOŚCIOŁA RZUŁEWSKIEGO 1775”

7. Wszyscy Święci
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 399

16.
1. Soborzyce
2. Parafialna
3. Tusz
4. Owal, 34/33 mm
5. Dwie laurowe gałązki splatają się w wieniec mający kształt 

owalnej tarczy. Zamiast wizerunku napieczętnego jest majusku
łowy napis w języku polskim. Każdy wyraz w oddzielnej strofie: 
„PIECZĘĆ
KOŚCIOŁA 
SOBORSKIEGO 
POD TITUŁYM 
S. URSULI”

6 . -
7. Święta Urszula męczennica z towarzyszkami
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 398

17.

1. Wielgomłyny
2. Parafialna
3. Tusz
4. Okrągła, 33 mm
5. Postać biskupa ubranego w kapę z infułą na głowie. W lewej ręce 

pastorał mający ozdobną krzywaśń zwróconą na zewnątrz. Prawa 
ręka wyciągnięta w pomocnym geście względem klęczącej postaci.

6. W otoku łaciński napis majuskułowy jest mało czytelny. Legenda 
oddzielona ciągłą linią od pola pieczęci:
„SIGILLUM ECCLAESLE [...] MENSIE”
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7. Święty Stanisław, biskup i męczennik
8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 398

18.

1. Żytno
2. Parafialna
3. Tusz
4. Okrągła, 45 mm
5. Napis pieczętny IHS. Na poziomej linii litery H zaćwieczony 

krzyż, a pod linią gwoździe układające się w literę V (vinces).
6.  -

7. Skrót imienia Jezus -  to właściwe znaczenie tego napisu. Może 
też oznaczać w tradycji ludowej sentencję In hoc signo [vinces] 
lub Jesus Hominum Salvator.

8. AACz, sygn. tym. KD 225, s. 398

PAWEL WOLNICKI

Sceaux des chancelleries ecclésiastiques de la région 
de Radomsk dans la première moitié du XIXe siècle

Résumé

L’importance du christianisme dans l’histoire polonaise du XIXe siècle fut 
principalement décrite par les éditeurs des sources et par des auteurs de descriptions 
monographiques, appuyant en particulier leurs recherches scientifiques sur des actes 
écrits. Par conséquent, les précieuses informations iconographiques gravées sur le 
contour ou l’empreinte des sceaux, furent rarement utilisées lors les recherches sur 
cette période. Sur le plan des structures élémentaires de l’Eglise polonaise, les 
recherches liées à la sphragistique, ne se révèlent pas très importantes.

Toutefois, durant la période de l’annexion, le rôle du doyen se développa 
considérablement. Par l’autorité du poste décanal, il scellait les documents et les actes 
adressés non seulement aux autorités ecclésiastiques, mais aussi laïques. Les doyens 
furent les représentants des autorités diocésaines sur un territoire défini, ils possédaient 
donc le droit de precedence. En ce qui concerne la chancellerie du doyen, elle se servait 
du sceau officiel portant l’image du patron diocésain. Cependant, depuis le XIIIe s., les
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sceaux paroissiaux servaient à donner aux documents et surtout aux extraits des actes 
délivrés par la chancellerie, une valeur légale, dont ils constituaient l'élément intégral 
avec la signature du curé. Mais, dans la période précédent les partages, sur le plan 
paroissial, la possession des sceaux ne fut pas respectée de façon très rigoureuse, et 
certains curés dirigeant les paroisses, scellèrent souvent des documents sortants de la 
chancellerie, avec leurs propres sceaux de prêtre.

Les empreintes de sceau conservées, datant du XIXe s et scellées par des 
chancelleries ecclésiastiques de la région de Radomsk, sont un reflet de la mentalité 
et de la foi religieuse propre à la société de cette époque. Elles montrent la façon de 
transmettre à la société locale, les principales vérités de la foi chrétienne, tirées de la 
Bible et de la tradition de l’Eglise. Les sceaux rapprochent le doyen et les gérants des 
paroisses dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, ils constituent une source précieuse 
pour d’autres domaines de l'histoire et des recherches régionales.

La deuxième partie de l’article, se présente sous la forme d'un catalogue contenant 
la description d'un sceau utilisé dans une chancellerie ecclésiastique, tracé à l’encre ou 
à la suie, selon l’ordre suivant : 1. Localité ; 2. Genre de sceau ; 3. Matériel utilisé 
pour le sceau; 4. Forme et dimensions du sceau; 5. Image de l’empreinte; 6. Légende 
de l’empreinte; 7. Signification des symboles; 8. Source.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo

PAWEŁ WOLNICKI -  ksiądz, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii 
(archiwistyka) i doktor teologii (teologia moralna). W diecezji częstochowskiej koor
dynator ds. archiwalnych (archiwariusz). Badania naukowe zamykają się w granicach 
czasowych XVIII-XX stulecia. Obejmują one przede wszystkim zagadnienia dotyczą
ce archiwistyki i kancelarii, historii administracji. W kręgu zainteresowań znajdują się 
także nauki pomocnicze historii (sfragistyka, heraldyka i epigrafika).

TOMASZ DOMAŃSKI

DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJI KIELECKIEJ 
v WOBEC ORGANIZACJI ROLNICZYCH I RUCHU 

SPÓŁDZIELCZEGO NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

Dezintegracja społeczeństwa polskiego prowadzona przez rosyjskie 
władze zaborcze uniemożliwiała ludności polskiej organizowanie wszel
kich form asocjacji. To oczywiście bardzo niekorzystnie wpływało na 
poziom uświadomienia społecznego i narodowego, ale także na sytuację 
ekonomiczną ludności. Działania te powodowały również efekt niezamie
rzony przez zaborcę w postaci różnorodnych form oporu Polaków1. 
W pewnym stopniu dążenia asocjacyjne na wsi polskiej były determino
wane przez okoliczności obiektywne, do których zaliczyć należy niski 
stan rolnictwa w Królestwie, zwłaszcza gospodarstw chłopskich.

W kręgu patronackiej opieki

Wobec niechęci władz rosyjskich do wszelakich zrzeszeń starania 
ludności polskiej o możliwość zorganizowania towarzystwa rolnicze
go były nader trudne. Dopiero w 1898 r. ziemianie uzyskali prawo 
zakładania regionalnych towarzystw rolniczych, które mogły swym 
zasięgiem obejmować teren jednego bądź kilku powiatów. Do towa
rzystw tych mogli należeć także chłopi. Warto zauważyć, że jednym 
z lepiej działających towarzystw w Królestwie Polskim było Kieleckie 
Towarzystwo Rolnicze2.

W rezultacie zmian przepisów władze carskie umożliwiły zakłada
nie przy towarzystwach rolniczych, ziemiańskich i włościańskich

1 A . P i e k a r a , Geneza i powstawanie kółek rolniczych. Z historii ruchu społeczno- 
zawodowego chłopów w Polsce, Warszawa 1987, s. 34.
2 A. G u r n i c z ,  Kółka rolnicze na ziemiach polskich w okresie zaborów. Geneza 
i kierunki rozwoju, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1966, nr 8, s. 37-38.

,Nasza Przeszłość” t. 108: 2007, s. 261-304.
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spółek rolniczo-handlowych3 zwanych syndykatami, które zaczęły 
powstawać od 1899 roku4. W oparciu o powyższe przepisy organizo
wano na terenie Królestwa również spółki rolniczo-handlowe. Przy 
czym wprowadzono rozróżnienie na spółki włościańskie i ziemiań
skie. Pierwszą tego typu spółką włościańską była „Jutrzenka” powsta
ła w 1899 r. w Woli Bukowskiej, powiatu miechowskiego5. Istotny 
udział w postaniu tej organizacji miał ks. Bronisław Sokołowski z Na- 
siechowic oraz miejscowe ziemiaństwo. Do 1905 r. na terenie diecezji 
kieleckiej powstały jeszcze spółki włościańskie w Desznie, w powie
cie jędrzejowskim i Witowicach w powiecie miechowskim6. Powsta
nie spółki w Witowicach było ważnym wydarzeniem społecznym. 
W kościele parafialnym w Miechowie odprawiono uroczyste nabo
żeństwo, po czym dokonano poświęcenia pomieszczenia, gdzie miała 
znajdować się siedziba spółki7.

Rozwój spółdzielczości rolniczej nastąpił w wyniku zmian rewolu
cyjnych. Już 13 XII 1905 r. powstało w Jarzębnikach powiatu kali
skiego pierwsze w Królestwie kółko rolnicze oparte na wzorach po
znańskich. W skład kółka weszli okoliczni ziemianie i księża oraz 
50 chłopów. Następnych parę kółek powstało również w powiecie 
kaliskim. Właściwy rozwój kółek rolniczych nastąpił po zmianie 
przepisów z 4/17 III 1906 r.

3 W Królestwie bardzo popularne stało się hasło „zakładajmy spółki rolnicze”, popu
laryzowane w diecezji kieleckiej m. in. przez „Gazetę Kielecką”; „Gazeta Kielecka” 
1904, nr 96, s. 1; nr 97, s. 1-2.
4 A. P i e k a r a ,  Geneza i powstawanie..., s. 35; Proponowaną formą działalności 
była spółka o charakterze spółdzielczym przy zachowaniu ograniczonej odpowie
dzialności do wysokości majątku spółki i wkładów, z wyłączeniem majątku osobiste
go członków; A. G u r n i c z , Kółka rolnicze..., s. 38.
5 Na temat działalności „Jutrzenki” patrz: S. B o r k i e w i c z ,  Historja organizacji 
społeczno-rolniczych w województwie kieleckim (1898-1933), Kielce 1934, s. 130- 
134; M. O b a r a ,  B. S z a b a t ,  „Jutrzenka ” -  pierwsze kółko rolnicze w Królestwie 
Polskim, „Rocznik Świętokrzyski. Seria A -  Nauki Humanistyczne” 29: 43-57, 2005; 
Z. Pęckowski, Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, 
Kraków 1967, s. 174-175; Por. też „Gazeta Kielecka” 1901, nr 91, s. 1.
6 Według S. W o j c i e c h o w s k i e g o  obydwie spółki: w Bukowskiej Woli i Desz
nie, miały charakter spółek mleczarskich; S. W o j c i e c h o w s k i ,  Historja spół
dzielczości polskiej do 1914 roku, Warszawa 1939, s. 225; „Gazeta Kielecka” 1904, 
nr 20, s. 1-2; nr 21, s. 1-2.
7 Spółka powstała dzięki zabiegom nauczyciela ludowego Roleckiego i ziemianina
Stanisława Jakubowskiego; „Gazeta Kielecka” 1904, nr 24, s. 2.
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Instytucją kierującą i nadzorującą powstawanie kółek rolniczych 
i innych organizacji rolniczych było powstałe 21 X 1906 r. Centralne 
Towarzystwa Rolnicze. Powstanie tej instytucji było niewątpliwie 
ważnym wydarzeniem w życiu społecznym i gospodarczym Króle
stwa Polskiego. Na uwagę zasługują zadania jakie miano realizować 
w ramach CTR. Były to m. in.: zastępowanie i reprezentowanie inte
resów gospodarstw rolnych wobec władz rządowych, prawodaw
czych i administracyjnych oraz oddziaływanie na poprawę stosun
ków rolniczo-hodowlanych. Założenia te planowano zrealizować 
poprzez: urządzanie i popieranie stacji doświadczalnych, pracowni 
rolniczych, pól pokazowych, zakładanie i popieranie szkół rolni
czych, urządzeni wykładów i odczytów, fundowanie stypendiów, 
zakładanie bibliotek, organizowanie wystaw rolniczych. Zapowiada
no także troskę o wychodźstwo zarobkowe i dobrą jakość produktów 
rolnych8.

W następnych latach ruch kółkowy rozwijał się dość intensywnie. 
Niemniej pewien problem stwarza podanie dokładnej liczby kółek. 
Według obliczeń J. Bartysia do I wojny powstało 1300 kółek9. Obli
czenia te wydają się nieco zawyżone. Ze sprawozdań z wiecu kółek 
rolniczych, jaki odbył się w dniach 18-19 III 1914 r. wynika, że kółek 
było 1010, przy czym w 260 księża pełnili funkcję prezesa, co stano
wiło 25,7% ogółu. W sprawozdaniach nie wspominano o innych 
funkcjach, jakie pełnili duchowni. Tak więc idąc za S. Gajewskim 
należy przyjąć, że rzeczywisty udział księży w pracach kółek rolni
czych był znacznie większy i wynosił co najmniej 1/3, z pośród 
wszystkich zawiązanych10.

Teren diecezji kieleckiej podzielony był pomiędzy dwa towarzy
stwa rolnicze Częstochowskie (dekanat będziński) i Kieleckie (pozo
stała część diecezji). W zarządzie Częstochowskiego Towarzystwa 
Rolniczego zasiadali księża, ale nie pochodzili z dekanatu będzińskie
go. Natomiast Kieleckie Towarzystwo Rolnicze zrzeszone w CTR 
było jedną z niewielu tego typu organizacji, w której zarządzie nie

8 A. G u r n i c z ,  Kółka rolnicze..., s. 41.
9 J. B a r t y ś , Kółka rolnicze w Królestwie Polskim, Warszawa 1974, s. 64.
10 S. G a j e w s k i ,  Duchowieństwo w Królestwie Polskim wobec towarzystw rolni
czych 1897-1914, „Roczniki Humanistyczne” 1990, z. 2, s. 189-190.
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było żadnego księdza11. Początkowo duchowni nie brali również 
udziału w oficjalnych czynnościach KTR. Nie oznaczało to całkowitej 
izolacji Towarzystwa od środowiska duchownych. Ksiądz Bronisław 
Sokołowski otrzymał pomoc od wspomnianego Towarzystwa przy 
zakładaniu „Jutrzenki” oraz „Nasiechowskiej Spółki Mleczarskiej”12.

Nieco inaczej władze wspomnianego Towarzystwa patrzyły na za
angażowanie księży w organizowanie kółek rolniczych. Na dowód tej 
tezy należy przytoczyć nazwisko ks. Wójcika, proboszcza ze Sławie, 
który wziął udział, jako delegat, w zjeździe organizacyjnym kółek 
rolniczych odbywającym się w Kielcach 18 VIII 1909 r. Imprezie pa
tronowało KTR13. Podczas obrad wywiązała się niezwykle interesują
ca dyskusja, której treść w dużej mierze dotyczyła pozytywnych kon
sekwencji wynikających z udziału księży w pracach kółek rolniczych. 
Na ten aspekt aktywności społecznej duchowieństwa kładł nacisk Na
poleon Koszutski. Wtórował mu obecny na zjeździe Mateusz Dońca 
z Podleśnej Wsi, który twierdził, że obowiązkiem kapłanów ,jest roz
praszać obawy włościan” związane z zapisywaniem się do kółek. 
Dońca kończył swoje wystąpienie bardzo mocnymi słowami: „Naród 
za księżmi wszędzie pójdzie”. Na zjeździe postanowiono również 
wnieść prośbę do administratora diecezji kieleckiej „o poparcie Kółek 
Rolniczych przez Duchowieństwo”14.

Na następnych zajazdach m. in. w 1911 r. duchowieństwo nie miało 
już swojej reprezentacji. Ten stan rzeczy nie uszedł uwadze wnikli
wych obserwatorów życia społecznego w guberni kieleckiej. Tak oto 
o zjeździe delegatów kółek rolniczych KTR pisała „Gazeta Kielecka”: 
„[...] przy licznym udziale członków delegacji i delegatów, dawało 
się odczuwać nieobecność duchowieństwa, które przyznać trzeba, co
raz czynniejszy udział w pracy w kółkach bierze”15. Dopiero w 1913 r.

11 W zarządzie Częstochowskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych zasiadali następu
jący księża: Marian Fulman (1908-1913), Ignacy Pertkiewicz (1908), zaś w zarządzie 
wydziału kółek rolniczych księża: Marian Fulman (1910), Ignacy Pertkiewicz (1910) 
i Jan Patorski (1910); Ibidem, s. 210-211.
12 Powstająca spółka mleczarska otrzymała od oddziału handlowego KTR niezbędne 
maszyny oraz amortyzację tychże maszyn; „Gazeta Kielecka” 1907, nr 18, s. 1.
13 Pod nieobecność patrona kółek G. Godlewskiego zebraniu przewodniczył Stanisław 
Michalski; „Gazeta Kielecka” 1909, nr 58, s. 1.
14 Ibidem, nr 59, s. 1.
15 Ibidem, 1911, nr 35, s. 1.
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czołowy działacz społeczny rekrutujący się z grona księży diecezji 
kieleckiej, Władysław Musielewicz, przewodniczył 12 marca, wraz 
z Julianem Zdanowskim, zebraniu delegacji kółek rolniczych16.

Obecny stan badań nie pozwala ustalić z jakiego powodu wzajemne 
relacje między Towarzystwem Rolniczym, a klerem układały się nie
najlepiej, szkodząc tak ważnej sprawie społecznej. Być może przy
czyna konfliktu tkwiła w endeckim charakterze Kieleckiego Towarzy
stwa Rolniczego17, a jak wiadomo część duchowieństwa odnosiła się 
wrogo do tej formacji politycznej, z racji użytkowego spojrzenia 
Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego na działalność Kościoła 
katolickiego. Być może też w środowisku świeckich działaczy domi
nowało przekonanie o słabym, niewspółmiernym do możliwości, za
angażowaniu księży w propagowanie idei kółek rolniczych.

Tezę tę potwierdzałaby treść wielu artykułów z ówczesnej polskiej 
prasy, w których nie brakowało krytycznego spojrzenia na postawę 
duchowieństwa wobec organizacji rolniczych. Uwagi te dotyczyły 
zwłaszcza duchowieństwa parafialnego będącego najbliżej ludności 
wiejskiej. Na łamach „Gazety Kieleckiej” w 1913 r. piano, że „kółka 
przeżywają kryzys, czytelnie świecą pustkami”, bo m. in. „księża nie 
przypominają o nich dzieciom i dorosłym”18. Niechęć części kleru do 
uczestnictwa w kółkach rolniczych zauważało „Zaranie”. Aby w pełni 
uwiarygodnić swoje poglądy wydawcy pisma cytowali odnośne frag
menty ze sprawozdań okręgowych towarzystw rolniczych: garwoliń- 
skiego, grójeckiego, kujawskiego, ostrołęckiego i suwalskiego. Przy
toczono również fragment ze sprawozdania Wydziału Kółek Rolni
czych Centralnego Towarzystwa Rolniczego, w którym apelowano do 
duchowieństwa o czynny udział w organizowaniu kółek19. Ze swej

16 „Kurjer Kielecki” 1913, nr 137, s. 2.
17 S. W i e c h ,  Działalność oświatowo-kulturalna obozu narodowego w powiecie 
pińczowskim w latach 1905-1907, „Studia Kieleckie” 1988, nr 3, s. 66.
18 Kontekst wypowiedzi dotyczył życia społeczno-kulturalnego w małych miastecz
kach takich jak Daleszyce, Chęciny, Chmielnik; „Gazeta Kielecka” 1913, nr 122, s. 3.
19 Fragment ten brzmiał następująco: „Rozumiemy dobrze, iż wobec poważnych 
a licznych obowiązków księdza, nie można wymagać ze strony duchowieństwa bar
dzo czynnego udziału w instytucjach specjalnych, rolniczych, ale poparcie moralne, 
zachęta do tej zbożnej zbiorowej pracy jest bardzo potrzebna; o nie bardzo prosimy, 
dotąd bowiem Szanowne duchowieństwo za mało stosunkowo interesuje się sprawami 
kółek rolniczych. Wydziały Okręgowe i Zarządy Towarzystw Okręgowych powinny
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strony „Zaranie” zarzucało księżom brak znajomości zasad gospoda
rowania na roli, co jednak wydaję się odległe od prawdy* 20.

Warto więc zatem zastanowić się nad kwestią rzeczywistego udzia
łu duchowieństwa w propagowanie idei kooperatyw rolnych, kółek 
rolniczych oraz określić wpływ księży na ich organizację i funkcjo
nowanie. Poważnym problemem badawczym jest brak źródeł doty
czący tego zagadnienia. Dostępne informacje, przeważnie prasowe, są 
szczątkowe, w dużej mierze ogólnikowe i rozproszone. Ponadto nale
ży zauważyć pewną specyfikę guberni kieleckiej. Do 1908 r. na tym 
terytorium, z racji licznych utrudnień ze strony administracji rosyj
skiej nie organizowano kółek rolniczych21.

Bardzo żywy był natomiast pęd społeczności parafialnych do orga
nizowania tego typu przedsięwzięć. Miejscowe duchowieństwo ze 
swej strony wspierało te inicjatywy. Wiadomo, że w próbach utwo
rzenia kółek rolniczych brali udział następujący księża: Kajetan 
Szymkiewicz z Kroczyc (kółko pod wezwaniem św. Izydora Oracza), 
Ignacy Kowalski w Górach, Adolf Zarzycki i Jan Wyporski w Kuro- 
zwękach, Michał Wroński w Więcławicach, Ignacy Stokowski w Ki
jach, Piotr Noszczyk w Nakle, J. Łakomski w Mieronicach22.

Łącznie w 1909 r. na terenie diecezji kieleckiej zorganizowanych było 
20 kółek rolniczych23. We władzach ośmiu zasiadali księża, co w skali 
diecezji dawało 40%. Był to więc wynik imponujący. Dużo bardziej cie
kawie dane statystyczne przedstawiały się dla poszczególnych dekana

dokładać większych starań, by pozyskać księży do pracy w kółkach”; „Zaranie” 1911, 
nr 1, s. 24-25
20 Ibidem, 1911, nr 4, s. 75-76
21 Kółka rolnicze w guberni kieleckiej otwierano „podług instrukcji zatwierdzonej 
przez gubernatora [kieleckiego] 20 XII 1908 r.; Sprawozdanie Centralnego Towarzy
stwa Rolniczego za 1909 rok, Warszawa 1910, s. 204; Por. także „Przegląd Katolicki” 
1912, nr 21
22 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Rząd Gubernialny Kielecki (dalej: 
RGK), sygn. 6034, k. 1-4; sygn. 6057, k. 1-2; sygn. 6062, k. 1, 3-4, 6; sygn. 6088, 
k. 1,3; sygn. 6122, k. 1-2, 3; sygn. 6295, k. 1; sygn. 6038, k. 2, 5, 6, 8-9; APK, Za
rząd Powiatowy Olkuski (dalej: ZPO), sygn. 491; k. 73, 75; „Gazeta Kielecka” 1906, 
nr 96, s. 3
23 D ek a n a t b ęd z iń sk i: Mchów, Janów, Żarki; D ek an at ję d r ze jo w sk i: Nawarzyce; 
D ek a n a t m iech ow sk i: Sławice, Przybysławice, Nasiechowice, Koniusza, Luborzyca, 
Więcławice, Miechów, Bukowska Wola, Iwanowice, Racławice; D ek a n a t o lku sk i: 
Siadcza; D ek a n a t p iń czo w sk i: Czajęczyce, Działoszyce; D ek a n a t stop n ick i: Busko 
Zdrój, Lisów, Pierzchnica;
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tów. Najlepiej pod tym względem wypadał dekanat stopnicki, gdzie na 
trzy zorganizowane kółka, w każdym zasiadał ksiądz oraz jędrzejowski 
z jednym kółkiem rolniczym i ks. Edmundem Bieganikiem jako jego 
przewodniczącym. W obu przypadkach odsetek wynosił 100%. W deka
nacie miechowskim na powstałych 10 kółek w czterech działali kapłani. 
Warto dodać, że w tym dekanacie powstała połowa wszystkich kółek 
zlokalizowanych na terenie diecezji kieleckiej. Zapewne było to też zwią
zane z poparciem jakie tej formie asocjacji rolniczej udzielało miejscowe 
duchowieństwo, z ks. Bronisławem Sokołowskim na czele. Niemniej 
jednak należy zwrócić uwagę, że w dekanacie kieleckim i włoszczow- 
skim nie zorganizowano żadnego kółka rolniczego, a w organizacjach 
tych powstałych w dekanatach będzińskim, pińczowskim i olkuskim 
księża nie piastowali żadnych stanowisk.

Tab. 1 Księża w zarządach kółek rolniczych w diecezji kieleckiej
w 1909 roku

N a z w a  d e k a n a t u
O g ó ln a  l ic z b a  

k ó łe k
K ó łk a  z  

k s ię d z e m
Odsetek

i% i

Będziński 3 0 -
Jędrzejowski 1 0 -
Kielecki 0 - -
Miechowski 10 4 40
Olkuski 1 1 100
Pińczowski 2 0 -
Stopnicki 3 3 100
Włoszczowski 0 0 -
R a z e m 2 0 8 4 0

Źródło: S. Borkiewicz, Historja organizacji społeczno-rolniczych..., s. 99-178; Spra
wozdanie Centralnego Towarzystwa Rolniczego za 1909 rok, Warszawa 1910, s. 180, 
204; „Gazeta Kielecka” 1909, nr 79, s. 2

Wysoki odsetek księży w zarządach kółek z 1909 r. w porównaniu 
do lat następnych prawdopodobnie nieco zmalał. Zjawisko to tłuma
czyć należy szybkim wzrostem liczebnym kółek i powolnym, ale sta-
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łym, wzrostem świadomości społecznej szerszych mas chłopskich. 
Wiadomo na przykład, że w 1911 r. w okręgu kieleckim funkcjonowa
ły 62 kółka, wśród których dwunastoma kierowali księża jako prezesi, 
co stanowiło 19%24. W roku następnym liczba kółek w diecezji kie
leckiej wynosiła około 100. Prace księży w zarządach kółek, w prze
ciągu lat 1909-1913, obrazuje tabela nr 2.

Tab. 2 Księża w kółkach rolniczych na terenie diecezji kieleckiej 
w latach 1909-1913

D ek a n a t M ie jsco w o ść N a zw isk o  k sięd za F u n k cja D ata  pow st.
Będziński Choroń J. Gurbiel Inicjator 25 V 1913

Grodziec L. Tomasik Prezes 1 IV 1910
Koziegłowy J. Zmarzł ik inicjator 1910
Kromołów A. Janowski Prezes 1911
Łęka S. Kwiatkowski Prezes -

Niegowa J. Syrkiewicz Prezes -

Przybynów J. Banachiewicz Prezes -

Sączów A. Adamski Prezes -

Targoszyce J. Zaborowski Inicjator -
Włodowice M. Gajos Prezes -

Wojkowice A. Badowski Inicjator -

Ząbkowice J. Sokołowski Inicjator -

Złoty Potok F. Plenkiewicz Prezes 1911
A. Cugowski Wiceprezes

Jędrzejowski Chomętów S. Białas Wiceprezes -
Małogoszcz W. Zamojski Prezes 10 III 1912
Nawarzyce E. Bieganik Prezes 1909
Sędziszów P. Waśkiewicz Prezes -

Kielecki Brzeziny F. Marszycki Prezes 31 III 1912
Chęciny S. Cięć wierz Cz. zarz. -
Daleszyce P. Mączka Prezes -

Kielecki Kielce J. Marszałek Prezes -

Leszczyny J. Kociszewski Prezes -
Mąchocice J. Kociszewski Prezes 17 IX 1911

24 Rocznik Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim za 1911 r., 
t. 4, Warszawa 1912, s. XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVIII.
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Miechowski Chodów A. Kołda Prezes -
Igołomia A. Błaszczyk Inicjator 28X11 1913
Iwanowice K. Szeronos Prezes VII 1909
Koniusza J. Flis Prezes IX 1909
Kozłów S. Podmagórski Prezes -
Książ Mały P. Czerna Prezes -
Łętkowice M. Szczęsny Prezes -
Nasiechowice B. Sokołowski Prezes V 1909
Pałecznica W.Posmykiewicz Inicjator 221 1911
Pieczew A. Wojciechowski Prezes -
Prandocin W. Wiadrowski Prezes 1911
Przybysławice B. Słapczyński Prezes 25 III 1909
Słaboszów J. Szczepka Sekretarz 1910
Sławice K. Wójcik Prezes 1909
Swojczany W. Mazurek Prezes -

Olkuski Chlina T. Krajewski Inicjator 1910
Jerzmanowice J. Garbusiński Prezes -
Sułoszowa T. Jabłoński Prezes; 1 I 1912

Inicjator

Pińczowski Bogucice D. Piotrowski Wiceprezes -
Czarnocin L. Brykalski Prezes 1910
Kije I. Kubacki Prezes 15 I 1911
Książnice F. Staszkiewicz Prezes 13 II 1911

Wielkie
Pińczów B. Piasecki Prezes 11 II 1910
Rachwałowice Z. Paszkowski Inicjator VIII 1910

Stopnicki Busko J. Szczepka Prezes IV 1909
Koniemłoty C. Wojna Prezes 25 V I 1910
Lisów J. Kozerski Prezes IV 1909
Nowy J. Golędzinowski Prezes V 1910

Korczyn F. Rajski Prezes 26 X 1911
Pacanów K. Wilamowski Prezes VII 1909

Stopnicki Pierzchnica T. Zdziennicki Inicjator -
Sędziejowice K. Sosnowski Prezes
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Sieczków
Szaniec
Tuczępy

F. Rajski 
D. Kapuściński 
F. Rajski

Prezes
Prezes
Prezes

3 III 1910 
1 11911 
3 III 1912

Włoszczowski Dzierzgów B. Rydzy Skarbnik 29 V 1910
Irządze W. Kamiński Prezes -
Kluczewsko J. Pawłowski Prezes 21 V I 1912
Kurzelów A. Henrykowski Skarbnik 9 II 1913
Secemin C. Chodorowski Prezes 1911
Włoszczowa T. Rzepczyński Inicjator

Sekretarz
-

Źródło: Sprawozdanie CTR za 1909 rok, Warszawa 1910, s. 204; Sprawozdanie CTR 
za 1910 rok,, Warszawa 1911, s. IV-VII, XX-XXVIII; Rocznik CTR za 1911 rok, War
szawa 1912, s. XXXII-XXXVI; Rocznik CTR za 1912 rok, Warszawa 1913, 
s. LXVIII-LXXII; S. Gajewski, Duchowieństwo w Królestwie Polskim..., s. 215-216; 
APK, ZPK, sygn. 901, npgn; „Głos Ludu” 1913, nr 24, s. 414; nr 26, s. 399; nr 30, 
s. 477-478; nr 47, s. 759; nr 49, s. 789; 1914, nr 2, s. 26; nr 10, s. 153; „Gazeta Kie
lecka” 1911, nr 11, s. 2; 1912, nr 59, s. 3; nr 78, s. 3; 1913, nr 17, s. 2; nr 42, s. 3; 
nr 78, s. 3; „Przewodnik Kółek i Spółek Rolniczych w Królestwie Polskim” 1910, 
nr 8, s. 132; nr 21, s. 403; „Kurjer Kielecki” 1913, nr 112, s. 3; nr 156, s. 3; nr 166, 
s. 3; „Gazeta Świąteczna” 1912, nr 1642, s. 2; nr 1653, s. 3; 1913, nr 1675, s. 2-3; 
nr 1688, s. 2; nr 1693, s. 3nr 1700, s. 3; nr 1706, s. 3; ADK, Wizytacje Pasterskie, 
sygn. OD-1/4, k. 28, 30; sygn. OD-1/6, k. 15; sygn. OD-1/10, k. 471

Najwięcej księży do pracy w kółkach rolniczych angażowało się 
w dekanatach miechowskim -  15 i będzińskim -  13; nieco mniej 
w stopnickim -1 1 , włoszczowskim -  6, kieleckim -  6, pińczowskim -  
6; najmniej w jędrzejowskim -  4 i olkuskim -  3. W diecezji kieleckiej 
nie było natomiast zbyt wielu kapłanów wyróżniających się pod 
względem zakładania kółek rolniczych. Nieliczne były przypadki aby 
kapłani przyczynili się do powstania więcej niż jednego kółka. W tym 
miejscu wymienić należy ks. Franciszka Rajskiego organizatora po
wołania trzech kółek (Tuczępy, Sieczków, Pacanów). Prezesem 
dwóch kółek w Leszczynach i Mąchocicach (parafia Leszczyny) był 
tamtejszy proboszcz Jan Kociszewski. Zdecydowana większość księ
ży piastowała stanowisko we władzach tylko jednego kółka.

Na łamach czasopism katolickich udzielano duchowieństwu licz
nych porad w jaki sposób organizować i prowadzić działalność kółek 
rolniczych. „Przede wszystkim, zanim się pomyśli o otwarciu jakiegoś
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kółka -  pisał ks. W. Bliziński -  należy lud odpowiednio przez czas 
jakiś przygotować przez gazety, książki, obcowanie, zainteresowanie. 
Forsowne bowiem nawracanie i otwieranie spółek tam, gdzie nie ma 
ta myśl sympatycznego poparcia u ludzi, a przynajmniej u garstki my
ślących jednostek -  chybia najzupełniej celu”25.

Podejmując się zorganizowania kółka w danej parafii niejednokrot
nie księża musieli przełamywać opory mieszkańców wsi, niechętnie 
angażujących się do pracy społecznej, a nawet widzących w tych in
stytucjach wrogą działalność ziemiaństwa i duchowieństwa26. Jak 
twierdził korespondent „Gazety Kieleckiej” w parafii Rachwałowice 
na przeszkodzie w utworzeniu kółka stały żony gospodarzy. Działal
ność miejscowego proboszcza Zygmunta Paszkowskiego wsparł 
z ambony biskup kielecki Augustyn Łosiński, podczas wizytacji pa
sterskiej27. Z niezwykłym wręcz poświęceniem kółko rolnicze we 
Włoszczowie organizował ks. Teodor Rzepczyński. W tym celu za
prosił redaktora „Głosu Ludu”, Siecińskiego, by ten zachęcał chłopów 
do wstępowania w szeregi członków28. W Drugni do założonego przez 
ks. F. Mazura kółka parafianie niechętnie się garnęli, co według rela
cji z wizyty pasterskiej tłumaczono podszeptami Żydów29.

Przebieg formalnego organizowania kółka, z udziałem duchowień
stwa, dostarcza korespondencja z Sędziejowic zamieszczona na szpaltach 
„Gazety Świątecznej”. Zebranie organizacyjne zwołał miejscowy pro
boszcz Tomasz Zdziennicki, który z ambony wezwał mieszkańców, aby 
po nabożeństwie zgromadzili się w organistówce. Sam kapłan rozpoczął 
obrady od przemówienia, w którym wyjaśniał cel spotkania oraz chwalił

25 W dalszej części, aby doprowadzić do formalnego powstania kółka, ks. Bliziński 
radził wykorzystać przepisy ustawy normalnej z 25 V 1897 r.; „Wiadomości Paster
skie” 1906, nr 7, s. 390; „Społem” 1907, nr 7, s. 102-103.
26 W Czarncy parafianie niechętnie ustosunkowali do pracy społecznej, a kółka rolni
cze uważali „za sidła zastawione przez panów i księży”; Archiwum Diecezjalne 
w Kielcach (dalej: ADK), Wizytacje pasterskie, sygn. OD-1/10, k. 475.
27 Podczas kazania Łosiński mówił, że „społem możemy zrobić bardzo wiele’; „Gaze
ta Kielecka” 1913, nr 78, s. 3.
28 „Głos Ludu” 1913, nr 49, s. 789; W parafii Chechło miejscowy proboszcz Leon 
Brykowski zachęcał do założenia kółka ale ludność nie bardzo garnęła się do postępu. 
Również w parafii Wojkowice Kościelne z powodu obojętności mieszkańców miej
scowemu proboszczowi nie udawało się zorganizować kółka rolniczego; ADK, Wizy
tacje pasterskie, sygn. OD-1/7, k. 18; sygn. OD-1/6, k. 71.
29 Ibidem, sygn. OD-1/9, k. 227.
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pożytki z uprawy roli. Po księdzu przemawiał jeden z gospodarzy, po 
czym przystąpiono do zapisywania członków kółka30.

Zdecydowanie bardziej istotny problem dla analizowanego zagad
nienia stanowi określenie realnego udziału księży w działalności kó
łek. Problem to tyleż ciekawy co i trudny do zweryfikowania. Wia
domo na przykład, że kapłani będąc osobami daleko bardziej wy
kształconymi niż ludność chłopska, zajmowali się sprowadzaniem 
narzędzi i maszyn rolniczych oraz nawozów sztucznych. Taką dzia
łalność prowadził w Wolicy proboszcz ks. Michał Kowalski, a w 
Sączowie ks. Stanisław Senko. Ponadto na spotkaniach członków 
kółka ksiądz zawsze służył radą ,jak kierować się w gospodar
stwie”31. W Gołaczewach ks. Jan Wójcik sprowadzał dla parafian 
nawozy sztuczne, drzewka owocowe oraz zachęcał do łączenia się 
w stowarzyszenia32. Ks. Czesław Wojna, założyciel męskiego kółka 
rolniczego w parafii Koniemłoty, służył temu kółku „serdeczną radą 
i nauką”33. W Daleszycach, jak zanotował ks. Bogumił Czerkiewicz, 
kółko rolnicze pozostawało „pod czynną opieką duchowieństwa”34. 
W Grodźcu miejscowy proboszcz „czynny bierze udział w działal
ności kółka rolniczego”35. W Skalbmierzu dwa kółka rolnicze nie 
budziły zainteresowania ludności i z trudem były podtrzymywane 
przez duchowieństwo36. Co jednak kryło się pod tymi enigmatycz
nymi określeniami trudno ustalić.

Nie zawsze piastowanie przez duchownego stanowiska prezesa 
kółka wiązało się z odpowiedzialnością za jego losy. W Małogoszczy 
najbardziej czynny udział w pracach kółka brał Z. Borkowski, jako 
ziemianin i specjalista, chociaż ks. Zamojski był tam prezesem37 *.

30 „Gazeta Świąteczna” 1912, nr 1642, s. 2.
31 Ibidem, nr 1653, s. 3; „Głos Ludu” 1913, nr 26, s. 399; Takie same zadania w za
rządzie kółka w Kromołowie prowadził ks. St. Kwiatkowski; „Głos Ludu” 1913, 
nr 30, s. 477-478; ADK, Wizytacje pasterskie, sygn. OD-1/6, k. 73.
32 Ibidem, sygn. OD-1/7, k. 46.
33 „Gazeta Kielecka” 1912, nr 88, s. 3; „Gazeta Świąteczna” 1912, nr 1653, s. 3.
34 Wizytacje pasterskie, sygn. OD-1/9, k. 240.
35 Ibidem, sygn. OD-1/3, k. 67.
36 ibidem, sygn. OD-1/9, k. 112.
37 Nie wiadomo natomiast z czyjej inicjatywy prenumerowano czasopisma: „Gospodarz”,
„Poradnik Gospodarza”, „Poradnik dla kółek”; „Gazeta Kielecka” 1912, nr 59, s. 3.
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Tab. 3 Księża w kółkach rolniczych w Królestwie Polskim 
w latach 1907-1914*

N a z w a
d ie c e z j i

S ta n o w is k a  k s ię ż y  w  z a r z ą d a c h

P
re

ze
s

W
ic

ep
re

ze
s

S
k

a
rb

n
ik

S
ek

re
ta

rz

C
zł

o
n

ek

za
rz

ą
d

u

In
ic

ja
to

r

O g ó łe m

Kielecka 47 3 2 1 i 12 6 6

Kujawsko-
kaliska

70 6 2 1 - 25 1 0 4

Lubelska 28 - - - - 23 51

Płocka 30 10 9 2 - 18 6 9

Sandomierska 9 2 - 1 - 8 2 0

Sejneńska 9 - i - - 6 1 6

Warszawska 40 1 2 3 - 16 6 2

O g ó łe m 2 3 3 2 2 16 8 1 1 0 8 3 8 8

* w odniesieniu do diecezji kieleckiej przyjęto źródło z tabeli nr 2. 

Źródło: S. Gajewski, Duchowieństwo w Królestwie Polskim..., s. 213-223.

Z przedstawionej tabeli wynika, że na tle duchowieństwa w Króle
stwie Polskim księża diecezji kieleckiej należeli do aktywnych 
uczestników działalności kółek rolniczych, a zwłaszcza ich zarządów, 
tuż po duchowieństwie kujawsko-kaliskim i płockim. Zdecydowanie 
mniej księży z diecezji kieleckiej angażowało się w bezpośrednie za
kładanie kółek. Mniejsza liczba inicjatorów-kapłanów była tylko 
w diecezji sandomierskiej i sejneńskiej. W tej sytuacji aktywność du
chowieństwa diecezji kieleckiej w porównaniu z diecezją sandomier
ską była wyraźnie większa.
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Dużo mniejszym, niż kółka rolnicze, zainteresowaniem ducho
wieństwa cieszyła się działalność spółek mleczarskich38. Powodem 
tej sytuacji był, obok trudności stwarzanych przez władze carskie, 
brak zrozumienia idei spółdzielczości wśród chłopów. Problem ten 
z jednakową siłą dotyczył całego Królestwa Polskiego i nie był by
najmniej znamienny dla diecezji kieleckiej39. Przy organizowaniu 
spółek pewną rolę odgrywali księża parafialni, zachęcając ludność 
włościańską do aktywizacji społecznej. Zresztą samych księży go
rąco do tego namawiano na łamach prasy, jak czynił to na przykład 
ks. W. Bliziński40.

W diecezji kieleckiej udział księży w tych kooperatywach rolni
czych był niewielki. Wyjątkiem była „Nasiechowska Spółka Mle
czarska”, która powstała 1 IV 1904 r., jako trzecia z kolei tego typu 
inicjatywa w Królestwie.

Do spółki utworzonej przez zawarcie aktu rejentalnego w Mie
chowie „weszło 41 gospodarzy, jeden dwór oraz jeden ksiądz”. 
Rzeczony duchowny to bezpośredni inicjator powołania spółki -  
Bronisław Sokołowski, kapłan wielce oddany pracy społecznej. 
Aby doprowadzić do realizacji własnego pomysłu musiał najpierw 
przełamać bariery mentalne chłopów. W tym celu „zaproponował 
on minimalny wkład od każdego członka, 1 rb. na urządzenie loka
lu i 40 kopiejek na opłacenie aktu rejentalnego i kupno książki, 
w której codziennie zapisuje się każdemu ilość dostarczanego mle
ka i procent tłuszczu”. Spółka zajmował a się także urządzaniem 
pogadanek z dziedziny hodowli41.

Co równie ciekawe ks. Sokołowski nie objął w spółce kierownic
twa, ale to odpowiedzialne zadanie powierzył włościanom, w liczbie 
trzech. Sam organizator prowadził rachunkowość spółki oraz wespół

38 W latach 1903-1906 w Królestwie powstało 10 spółek mleczarskich. Wszystkie te 
spółki szybko jednak upadły. W 1909 r. założono 5 spółek, w 1910-17, w 1911-64, 
w 1912-54, z nich upadło 15. Od 1912 r. zniesiono podziały na włościańskie i zie
miańskie; S. W o j c i e c h o w s k i ,  Historja spółdzielczości..., s. 225-226.
39 „Społem” 1907, nr 37, s. 584-585; Por.: S. W r z o s e k , Z  historii spółdzielczości 
mleczarskiej w Polsce do 1939 roku. Problematyka organizacyjne i ekonomiczna, 
Warszawa 1965.
40 „Społem” 1907, nr 7, s. 102-103; nr 8, s. 119-120.
41 „Gazeta Kielecka” 1907, nr 18, s. 1; Rocznik Centralnego Towarzystwa Rolniczego 
za 1911 rok, Warszawa 1912, s. 47; „Społem” 1907, nr 4, s. 55.
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z gospodarzami zasiadał w komisji rewizyjnej, zapewne jako osoba 
bardziej wykształcona i godna zaufania42.

W latach następnych w diecezji kieleckiej powstały jeszcze tylko cztery 
spółki mleczarskie (Pojałowice, Posądza, Sławice43, Radziemice), wszyst
kie zlokalizowane w powiecie miechowskim. Jak wynika z zachowanych 
źródeł w żadnej nie stwierdzono udziału kapłana44 45. Dopiero w 1913 r. 
ks. Jan Kociszewski przyczynił się do powstania spółki mleczarskiej 
o nazwie „Pod Łysicą” w Leszczynach (dekanat kielecki). Teren działal
ności spółki obejmował trzy gminy: Górno, Daleszyce i Dąbrowa. Pozwo
lenie na otwarcie otrzymano 30 X I1912 r., a spółka „poszła w ruch” 14 II 
1913 roku43. „Kuijer Kielecki” sugerował, że od czasu powstania tej spół
ki mieszkańcy Kielc „mogą się zaopatrywać w niezbędny produkt bez 
pośrednictwa przez nawiązanie stosunków z maślamią”46. Próbę zorgani
zowania spółdzielni mleczarskiej w czerwcu 1914 r. podjął ks. Teofil Ja
błoński z Sułoszowy, działając wespół z innymi parafianami47.

Przedstawione organizacje rolnicze przełomu XIX i XX wieku mia
ły niewątpliwie charakter patronacki. Osobami, które inicjowały rol
niczą spółdzielczość byli ziemianie, księża i nauczyciele ludowi. 
Z reguły też przedstawiciele tych grup społecznych obejmowali kie
rownictwo w organizacjach rolniczych48. Pod opieką ziemiaństwa or
ganizowano wystawy rolnicze m. in. w Kielcach w 1898 r., Miecho-

42 Rocznik Centralnego Towarzystwa Rolniczego za 1911 rok, Warszawa 1912, s. 47; 
„Społem” 1907, nr 4, s. 55.
43 Mleczarnia w Sławicach przystąpiła do Wydziału Mleczarskiego CTR w 1912 r.; 
„Przewodnik Kółek i Spółek Rolniczych w Królestwie Polskim” 1912, nr 23, s. 373.
44 Rocznik Centralnego Towarzystwa Rolniczego za 1911 rok, Warszawa 1912, s. 35, 
45-47; Rocznik Centralnego Towarzystwa Rolniczego za 1912 rok, Warszawa 1913, 
s. 73; „Przewodnik Kółek i Spółek” 1912, nr 23, s. 373.
45 APK, Zarząd Powiatowy Kielecki (dalej: ZPK), sygn. 901, npgn; APK, RGK, sygn. 
6294, k. 7.
46 „Kurjer Kielecki” 1913, nr 119, s. 2; Spółka powstała 14 II 1913 r.; APK, ZPK, 
sygn. 901, npgn.
47 APK, RGK, sygn. 6455, k. 1.
48 Doskonałej egzemplifikacji dostarcza „Gazeta Kielecka”; W Korczynie dzięki za
biegom i staraniom prób. Ks. Golędzinowskiego i ziemianina Zembrzuskiego z Gór 
powstało tam kółko rolnicze. Na jego czele stanął ks. Golędzinowski, a zastępcą zo
stał wspomniany Zembrzuski. Członków kółko posiadało 48, w tym miejscowego 
doktora, aptekarza, czterech urzędników, czterech obywateli ziemskich, „dwóch zale
dwie proboszczów” i włościankę Katarzynę Grochowskę, resztę stanowili okoliczni 
chłopi i mieszczanie; „Gazeta Kielecka” 1910, nr 59, s. 3.
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wie i Jędrzejowie w 1903 r., na które zapraszano włościan49. Wiele 
tego typu inicjatyw służyło przełamywaniu wzajemnych barier w imię 
rozwoju społecznego, w tym kierunku celowało zwłaszcza ducho
wieństwo. Chociaż wśród współczesnych dominowało przekonanie 
o słabym zaangażowaniu księży w rolniczy ruch spółdzielczy, to jak 
dowodzą badania poparcie kleru było bardzo istotne i wymierne. 
W wielu przypadkach kapłani nie szczędzili sił i własnych środków, 
by zachęcić ludność parafialną do zorganizowania kółka rolniczego, 
czy też mleczami. Co równie ważne, a przy tym niezmiernie pozy
tywne dla środowiska księży diecezji kieleckiej, to przekonanie o po
trzebie konieczności udziału w takiej formie duszpasterstwa.

Nie można również nie dostrzec, że pozytywna postawa kłem była 
częścią działań wymierzonych w rozwój samodzielnego mchu ludowego. 
Przedstawiciele tej formacji społecznej niechętnie, a nawet wrogo odnosi
li się do ziemiaństwa i duchowieństwa, a więc grup w swojej przewadze 
dążących do utrzymania dotychczasowych wpływów na poczynania lud
ności chłopskiej. Po przez działalność w stowarzyszeniach rolniczych 
starano się zapewne neutralizować te postawy.

Kółka staszicowskie i ruch ludowy

Nie wszystkie kółka rolnicze powstające w Królestwie Polskim by
ły zrzeszone w CTR. Część kółek połączyła się w alternatywnym do 
tej organizacji Towarzystwie Kółek Rolniczych im. Stanisława Staszi
ca50. Towarzystwo powstało 9 XII 1906 r., a jej założycielami byli 
członkowie Związku Młodej Polski Ludowej powstałej z secesji z en
deckiego Towarzystwa Oświaty Narodowej51. W akcie założycielskim 
TKR brało udział również kilku księży m. in. Józef Ziemiński z Sule
jowa oraz zakonnik Izydor Wysłouch (Antoni Szech).

Ruch TKR kształtował się jako niezależny wobec patronackich poczy
nań właścicieli ziemskich i duchowieństwa. Jednak w pierwszym zebra
niu delegatów staszicowskich kółek rolniczych, w kwietniu 1907 r., obok 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego z Bychawy, wziął udział ks. Kajetan

49 B. S z a b a t ,  Postawy polityczne ziemiaństwa w Kieleckiem na przełomie XIX i XX  
wieku, w: Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku, pod 
red. W. C a b a n a i M.B. M a r k o w s k i e g o ,  Kielce 1994, s. 91.
50 Ustawa staszicowskich kółek rolniczych, „Echa Kieleckie” 1907, nr 26, s. 1 -2.
51 S . G a j e w s k i ,  Duchowieństwo w Królestwie Polskim... s. 200.

DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJI KIELECKIEJ 277

Szymkiewicz z Kroczyc, z diecezji kieleckiej. Na zebraniu tym 
ks. Szymkiewicz postulował przyjęcie statutu kółek TKR według belgij
skiego działacza ks. Moelersa. Pomysły te nie znalazły jednak poparcia, 
wobec czego ks. Szymkiewicz opuścił zebranie. O wydarzeniu wkrótce 
dowiedziała się opinia publiczna za sprawą artykułu wspomnianego księ
dza, w którym pisał o szkodliwości kółek staszicowskich52.

Nieudana agitacja na zjeździe nie powstrzymała ks. K. Szymkiewicza 
przed próbą powołania związku rolniczego pod wezwaniem św. Izydora. 
Projekt ustawy tego związku przesłał do dziekana olkuskiego, a ten z ko
lei do kieleckich władz diecezjalnych 14 VI 1907 r. Na podstawie tekstu 
projektu nie trudno skonstatować, że nie mógł on zyskać akceptacji osób 
zgromadzonych na zjeździe. Szymkiewicz widział związek pod patrona
tem św. Izydora jako organizację ściśle poddaną wpływom Kościoła. Na 
czele pojedynczych kółek mieli stać proboszczowie czuwający nad cało
kształtem życia kółkowego. Inicjatywa ks. Szymkiewicza spotkała się 
z dużym zainteresowaniem zwierzchności diecezjalnej. Konsystorz kie
lecki sugerował jednocześnie, aby związek zrejestrować jako bractwo. 
Niemniej i w tym przypadku natrafiono na przeszkody natury formalnej. 
Diecezją kielecką zarządzał w tym czasie administrator i jako taki nie 
miał prawa legalizować nowych stowarzyszeń kościelnych53. Tak więc 
przypuszczać należy, że pomysł zniknął śmiercią naturalną.

Na podstawie źródeł proweniencji państwowej wynika, że w diece
zji kieleckiej dwóch księży brało udział w powołaniu kółek staszicow
skich. Rząd gubemialny warszawski informował 28 IV 1907 r. guber
natora kieleckiego, że w Krasocinie założono staszicowskie kółko 
św. Izydora, a jego przewodniczącym został ks. Teodor Urbański. Ta
kie samo kółko powstało w Rokitnie, na czele z ks. Wojciechem Kar
watem54 * *. Był to ewenement w skali całego Królestwa, chociaż poza 
tymi lakonicznymi informacjami nic o pracy księży w tych kółkach 
nie wiadomo, jak też do kiedy ta współpraca trwała.

52 W sprawie zjazdu kółek staszicowski zabrał głos także sufragan warszawski biskup 
K. Ruszkiewicz, czego konsekwencję było odwołanie z zarządu kółek ks. Bokalskiego; 
Ibidem, s. 201.
53 ADK, Akta bractw (1907-1938), sygn. OZ-A/3, k. 473-486.
54 APK, RGK, sygn. 6084, k. 16, 17; Liczebność kółek staszicowskich nie była duża
i w skali Królestwa wynosiła tuż przed wojną 140 kółek, skupiających około 6 tys.
włościan; J. B a r t y ś , Kółka rolnicze..., s. 62-64.
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Powstanie staszicowskich kółek rolniczych było jednym z elemen
tów rozwoju samodzielnego ruchu ludowego w Królestwie Polskim, 
któremu najpierw patronowało czasopismo „Siewba”55, a po jego za
mknięciu (ostatni numer ukazał się 16 V 1908 r.) czasopismo „Zara
nie”, które wychodziło do 1915 roku56. Dość często na łamach tego 
pisma krytykowano poczynania duchowieństwa parafialnego, a zwłasz
cza podnoszono sprawę wysokości opłat za posługi religijne w tonie 
antyklerykalnym. Pierwszy artykuł przeciw duchowieństwu opubli
kował Andrzej Ignaszak, w 1908 r. Autor oskarżał księży o podkłada
nie kamieni i drągów pod nogi zaraniarzy57. Z drugiej strony wydawcy 
pisma podkreślali pozytywną rolę jaką wśród ludu mają do spełnienia 
księża -  walka z pijaństwem, szerzenie oświaty58.

Zdecydowana większość duchowieństwa w Królestwie odnosiła się do 
zaraniarzy i ruchu ludowego negatywnie, żeby nie powiedzieć wrogo, 
a sympatyzującego z ruchem ks. Kwiatkowskiego nazywano mianem 
„wywrotowego kapłana polskiego”. Przyczyn tego zjawiska upatrywać 
należy w zdecydowanym antyklerykalizmie zaraniarskim59 oraz wpływie 
na ruch ludowy działaczy związanych z postępową demokracją (pedecją). 
Działacze ci bardzo mocno krytykowali duchowieństwo, ale przede 
wszystkim propagowali walkę z religią katolicką na terenie wsi, czego 
księża zapewne mocno się obawiali. Trudno było zjednać dla Postępowej 
Demokracji duchowieństwo, skoro czołowy „postępowiec” na łamach 
„Myśli Niepodległej” dowodził, że nauczyciele ludowi powinni głosić nie 
tylko „antyklerykalizm, lecz monistyczny ewolucjonizm”60.

55 Bardzo niechętnie do tego pisma i jego zwolenników odnosił się ks. W. Gluziński, 
proboszcz parafii Łętkowice w dekanacie miechowskim; J. R. S z a f l i k ,  O rząd 
chłopskich dusz, Warszawa 1976, s. 261-262.
56 Kres działalności pismu zadały władze carskie aresztując redaktora M. Malinow
skiego i Irenę Kosmowską, a następnie liczną grupę zaraniarzy. Malinowski i Ko
smowska zostali wywiezieni przez władze carskie do Moskwy i osadzeni w więzie
niu; S. K o w a l c z y k ,  J. K o w a l ,  W. S t a n k i e w i c z ,  M. S t a ń s k i ,  Zarys 
historii polskiego ruchu ludowego, t. 1 1864-1918. Makieta, Warszawa 1963, s. 185.
57 D. O l s z e w s k i ,  Kościół katolicki a ruch ludowy na ziemiach polskich na prze
łomie XIX i XX wieku, w: Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX 
i XX wiek), t. 2, pod red. M . P r z e n i o s ł o  i S. W i e c h a ,  Kielce 2005, s. 15.
58 „Zaranie” 1910, nr 10, s. 185-186.
59 W. P i ą t k o w s k i ,  Dzieje ruchu zaraniarskiego, Warszawa 1956, s. 142-169.
60 S. G a j e w s k i ,  Postępowa Demokracja a Kościół w Królestwie Polskim, „Chrze
ścijanin w świecie” 1982, t. 14, nr 6/108, s. 29-30.
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Równie mocno, a może nawet bardziej niż kierunek pisma drażniło 
kler naczelne hasło zaraniarzy: „sami sobie”. W myśl tej idei postulowa
no wyzwolenie chłopstwa spod patronatu dworu i plebani i oparcie się 
w działaniach społecznych na własnych siłach61. Nie trudno dostrzec, że 
w ten sposób próbowano podważyć dotychczasowe autorytety wsi pol
skiej, a mianowicie dwór i plebanię. Wizja utraty kontroli nad masami 
chłopskimi w dużym stopniu determinowała poczynania księży.

Wobec tego istotne znaczenia dla analizowanego zagadnienia ma kwe
stia zasięgu oddziaływania „Zarania” w środowiskach parafialnych na 
terenie diecezji kieleckiej. Według źródeł proweniencji kościelnej krąg 
odbiorców tego pisma nie był szczególnie szeroki. W sprawozdaniach 
z wizytacji biskupich podawano zwykle liczbę od jednego do kilkuna
stu62. Księża bardzo często pisali, że „zwolenników Zarania w parafii nie 
ma”, bądź „złych pism nie ma”. Natomiast charakterystycznym było pu
bliczne czytanie czasopisma w domach chłopskich, do czego wystarczył 
tylko jeden egzemplarz gazety. Podczas takich „odczytów” gromadziło 
się dość dużo grono osób63. W ten sposób, poniekąd konspiracyjny, sze
rzyły się na wsi poglądy zaraniarskie. W sprawozdaniach pisano również 
o czytelnictwie wśród chłopów innych pism zakazanych przez władzę 
diecezjalną, takich jak: „Lud Polski” i „Gazeta Ludowa”64.

Przyznać należy, że do 1911 r. na linii „Zaranie” -  duchowieństwo 
panował względny „spokój”. Sprawa ks. Szymkiewicza wydaje się 
być odosobnioną. Mało tego, zdaniem S. Gajewskiego część księży 
sympatyzowała z „Zaraniem”65. Jednak na przełomie lat 1911-1912 
rozpoczęło się decydujące starcie pomiędzy władzami kościelnymi 
a „Zaraniem”, a diecezja kielecka była jedną z tych, w której walka 
przebiegała najgoręcej66. Impulsem do tej aktywności stały się wystą

61 S. G a j e w s k i ,  Duchowieństwo w Królestwie Polskim..., s. 207.
62 ADK, Wizytacje pasterskie, sygn.OD-1/4. k. 34, 42, 44; sygn. OD-1/5, k. 43; sygn. 
OD-1/6, k. 15, 27, 73; sygn. OD-1/7, k. 75, 100; sygn. OD-1/9, k. 34; 82, 173, 180, 
193; sygn. OD-1/10, k. 505; Najwięcej, bo dwunastu, zwolenników „Zarania” było 
w parafii Bejsce; Ibidem, sygn. OD-1/9, k. 62.
63 Ibidem, sygn. OD-1/9, k. 173.
64 Ibidem, sygn. OD-1/10, k. 437, 505; Do pism szkodliwych zaliczano również 
„Myśl Niepodległą”; Ibidem, sygn. OD-1/3, k. 67; sygn. OD-1/5, k. 43.
65 S. G a j e w s k i , Duchowieństwo w Królestwie Polskim..., s. 201-202.
66 Konfliktem pomiędzy „Zaraniem”, a duchowieństwem bardzo mocno zaintereso
wane były władze rosyjskie. Generał-gubemator warszawski w liście do naczelników
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pienia biskupa kieleckiego A. Łosińskiego67. Najpierw w czerwcu 1911 
r. biskup w wydał zarządzenie zabraniające zaraniarzom udziału w uro
czystościach powitalnych biskupa podczas wizytacji pasterskiej. Następ
nie 3 XI 1911 r. wydał słynny list, w którym zabraniał proboszczom roz
grzeszać tych, którzy by prenumerowali, czytali, słuchali i w jakikolwiek 
sposób świadomie popierali gazetę „Zaranie”68. Zakaz obejmował rów
nież udzielania sakramentów z wyjątkiem chrztu i aticulum mortis. Za
pewne, aby wzmocnić wydźwięk własnych słów, Łosiński wydał list 
opublikowany na łamach „Przeglądu Katolickiego”, w którym wyjaśniał 
znaczenie listów pasterskich. Biskup powołując się na słowa św. Pawła: 
„Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Albo
wiem oni czuwają, jako [ci] którzy za dusze wasze liczbę oddać mają”, 
zabraniał świeckim wszelakiej krytyki listów pasterskich69.

Idąc dalej w swoim postępowaniu Łosiński nakazywał duchowień
stwu przestrzegać, aby lud bez ich wiedzy nie czytał żadnych nowych 
pism. Księża mieli jednocześnie oceniać, które czasopisma były od
powiednie dla ludu. Zarządzenie to redakcja „Zarania” skomentowała 
w następujący sposób: „Niedługo i kichnąć nie będzie wolno bez po
zwolenia ks. biskupa Łosińskiego”70.

W prasie klerykalnej drukowano zaś głosy popierające postawę bi
skupa kieleckiego. „Gazeta Świąteczna” opublikowała list kilku para
fian z Igołomi dziękujący Łosińskiemu za wydanie listu pasterskiego 
potępiającego zaranirzy. Parafianie pisali także, że nikt z nich nie czy
tał „Zarania”, a gorący przykład dawał im ks. Edward Gacki71.

guberni Kraju Przywiślańskiego z dn. 15/28 VIII 1912 r. zalecał zwracać baczną 
uwagę na środki jakie księża stosują w walce z „Zaraniem”; APK, Kancelaria Guber
natora Kieleckiego (dalej: KGK), sygn. 2433, k. 1-2.
67 Zwolennika dla własnych poglądów znalazł bp Łosiński w przedstawicielu inteli
gencji kieleckiej dr Mieczysławie Zawadzkim; „Gazeta Kielecka” 1911, nr 99, s. 1-2.
68 „Przegląd Katolicki” 1912, nr 1, s. 3-8.
69 W dalszej części listu bp Łosiński pisał następująco: „Ktokolwiek lekceważy naukę, 
wskazówki podane w liście pasterskim, a tym bardziej gdy je krytykuje złośliwie i odrzuca 
-  tern samym świadczy, że wiary nie ma, albo mniej ją  rozumie od dziecka, uczącego się 
katechizmu -  chociażby pod wielu innymi względami był inteligentnym wykształconym 
człowiekiem. Przed tego rodzaju osobnikami już Paweł św. Przestrzegał współczesnych 
sobie chrześcijan, mówiąc: A jeśli kto jest nieposłuszny słowu naszemu przez list, tego nie 
znacie, a nie mieszajcie się z nim, aby się zawstydzi/”; „Przegląd Katolicki” 1912, nr 4, s. 51.
70 „Zaranie” 1912, nr 51, s. 1306.
71 „Gazeta Świąteczna” 1911, nr 1629, s. 7.
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Na temat stosunku kieleckich władz diecezjalnych do samodzielne
go ruchu ludowego napisano już dość wiele72. Mniej natomiast w do
tychczasowych badaniach poświęcano stanowisku kleru parafialnego. 
Należy zastanowić się nad tym, czy i w jakim stopniu, poczynania 
zwierzchników diecezjalnych determinowały stanowisko szeregowego 
duchowieństwa wobec „Zarania” i jego zwolenników.

Większość duchowieństwa kieleckiego podobnie jak w innych die
cezjach Królestwa wrogo odnosiła się do „Zarania” i głoszonych tam 
poglądów. Jednak na podstawie zachowanych źródeł wydaje się, że 
zdecydowane wystąpienia przeciw temu pismu rozpoczęły się dopiero 
od publicznego potępienia „Zarania” przez biskupa Łosińskiego. Ale 
nie brakowało też księży, którzy proces eliminacji pisma wcielali 
w życie z własnej inicjatywy73. Na przykład ks. Szymon Skurczyński 
z Gór zapewniał, że w jego parafii „pism bezbożnych nie ma, bo gdy
by się takowe znalazło to się je natychmiast usuwa”74.

W tym celu kapłani stosowali różnorodne środki: bojkot zaraniarzy 
w życiu towarzyskim i społecznym75, ale przede wszystkim wykorzy
stywano różne formy nauczania kościelnego. Tę metodę stosował 
ks. Adam Badowski z Pacanowa, który idąc w ślady swego kolegi ks. 
Wojciechowskiego głosił liczne kazania wymierzone w stronników 
pisma76. Kiedy nie stało własnego autorytetu kapłanom parafialnym 
pomagali misjonarze, a nawet sam biskup Łosiński. Tak działo się 
w Niegardowie, gdzie poczynania miejscowego proboszcza Stanisła
wa Miętkowskiego wsparł biskup kielecki, „a klerycy w czasie uro
czystości całymi garściami rozdawali broszurę ks. [Ignacego] Kłopo-

72 J. R. S z a f  1 i k , O rząd..., s. 327-330, W. P i ą t k o w s k i ,  Dzieje ruchu zaraniar- 
skiego, Warszawa 1956; S. Lato, Ruch chłopski na Kielecczyźnie 1864-1931, w: 
Z dziejów ruchu ludowego na Kielecczyźnie, Kraków 1970.
73 Księża Władysław Samulik z Sieciechowie, Jan Szpakiewicz ze Słaboszowa i Sta
nisław Raczkowski ze Smardzewic, jak sami stwierdzili walkę z „Zaraniem” podjęli 
na wszelkie sposoby. ADK, Wizytacje pasterskie, sygn. OD-1/6, k. 9, 15, 23.
74 Ibidem, sygn. OD-1/3, k. 69.
75 Ibidem, sygn. OD-1/9, k. 152.
76 „Zaranie” 1910, nr 16, s. 319-320; W „Zaraniu” zamieszczono jeszcze jedną kore
spondencje z Pacanowa, w której pisano, że działania ks. Badowskiego nie przyniosły 
żadnego skutku, a sam ksiądz przystąpił do założonej przez zaraniarzy kasy pożycz- 
kowo-oszczędnościowej i zaprzestał ataków na to czasopismo i jego czytelników; 
Ibidem, 1910, nr 39, s. 783-784; Por. też: Ibidem, 1913, nr 11, s. 284.
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towskiego Co to są zaraniarze”11. W parafii Uniejów, w dekanacie 
miechowskim, urządzano misje parafialne w celu przebłagania za 
grzechy, czyli zaraniarzy77 78.

Ksiądz Sikorski z parafii Zlotniki aby wyeliminować czytelnictwo 
„Zarania” podczas obrad zgromadzenia gminnego wyłożył z własnej 
kieszeni 30 rb. na zaprenumerowanie „Gazety Świątecznej”79.

Głośnym przeciwnikiem „Zarania” był również ks. Władysław Tro
janowski, z parafii Książnice Wielkie, który odmawiał udzielania ślu
bów sympatykom tego czasopisma. Ten sam wybieg stosował ks. Sta
nisław Podmagórski z Kozłowa80. Księża prowadzili walkę z „Zara
niem” również na polu gospodarczym. W gminie i wsi Wójcza miej
scowy proboszcz usilnie pilnował, aby do sklepu spółdzielczego nie 
należał żaden zaraniarz81.

O sukcesach w zwalczaniu sympatyków „Zarania”, co gorliwsi ka
płani pisali w sprawozdaniach z wizytacji pasterskich. Ksiądz Jan 
Prawda z Książa Wielkiego szczycił się, że z parafii usunięto czterech 
zaraniarzy (dwóch przed dekretem bp Łosińskiego i dwóch po dekre
cie). Wspomniany ks. Miętkowski nie omieszkał zaznaczyć, że w jego 
parafii „są dwa kółka staszicowskie, które dzięki Bogu upadają”. Na
tomiast ks. Wincenty Gajdziński z Żarnowca dążył do natychmiasto
wego zlikwidowania dwóch kółek staszicowskich powstałych w jego 
parafii. Kiedy jedno z nich przystąpiło do CTR natychmiast powia
domił o tym fakcie bpa Łosińskiego, zapewniając, że dołoży starań, 
aby i to drugie „zlikwidować w najbliższym czasie”82.

77 Walkę z „Zaraniem” prowadził również ks. Miętkowski i, zdaniem korespondenta, 
wykorzystywał do tego kobiety nagannych obyczajów; Ibidem, 1912, nr 39, s. 972; 
1911, nr 51, s. 1222; Na temat osoby i działalności ks. I. Kłopotowskiego por.: 
D. O l s z e w s k i ,  Ks. Ignacy Kłopotowski życie i apostolat, Warszawa 1996.
78 „Zaranie” 1912, nr 13, s. 153-156; W. P i ą t k o w s k i ,  Dzieje ruchu zaraniarskie- 
g o ..., s. 151-152.
79 ADK, Akta personalia ks. Franciszka Żarskiego 1870-1937, sygn. XŻ-2, k. 56.
80 Korespondencja posiadała bardzo charakterystyczny tytuł: „Z pod Koszyc, z Kie
leckiego -  a w nawiasie -  „z okolic największego prześladowania zaraniarzy”; „Zara
nie” 1913, nr 40, s. 1050-1051; 1914, nr 7, s. 155-156.
81 Według korespondenta „Zarania” ks. proboszcz miał usunąć z członkostwa w spół
dzielni nawet 15-letniego chłopca; Ibidem, 1913, nr 19, s. 503.
82 ADK, Wizytacje pasterskie, sygn.OD-1/5, k. 12; S. G a j e w s k i , Duchowieństwo
w Królestwie Polskim ..., s. 208.
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Można jednak mniemać, że nie wszyscy księża z jednakową siłą 
i ochotą przystąpili do tępienia „Zarania”. Znane jest nazwisko ks. Wło- 
sińskiego83, który nie występował przeciw temu czasopismu. Został jed
nak usunięty z zajmowanej funkcji, którą objął ks. Miętkowski, znany ze 
swego stanowiska wobec „Zarania”. Kwestią domysłów pozostaje odpo
wiedź na pytanie, czy odwołanie kapłana było związane z tą sprawą.

Restrykcje podjęte przeciw sympatykom pisma prowadziły do wy
miernych rezultatów. Brak możliwości skorzystania z posług religij
nych oraz wprowadzenie ostracyzmu społecznego popychało niektó
rych zaraniarzy do oficjalnego wyrzeczenia się pisma i kornego po
wrotu na łono wiernych sług Kościoła katolickiego. Mieszkaniec para
fii Kazimierza Mała, Józef Marzec, wystosował nawet oficjalne pismo 
do biskupa Łosińskiego, w którym to piśmie zapewniał, że zrywa 
z „Zaraniem” i prosił o przebaczenie i możliwość udzielenia mu sa
kramentów świętych84.

Niektórych zwolenników „Zarania” zmuszano do publicznego wy
rzeczenia się pisma, m. in. Stanisława Rzymskiego, jednego z czte
rech zaraniarzy (obok niego byli to: Mateusz Manterys85 z Pojałowic, 
Józef Rączkowski i Jacenty Miszczyk z Niegardowa) publicznie wy
klętych przez biskupa Łosińskiego86. W Sączowie jednemu ze zwo
lenników „Zarania” zaprenumerowano bezpłatnie „Zorzę”87.

W zakończeniu należy stwierdzić, że duchowieństwo diecezji kie
leckiej nie podeszło obojętnie do kształtującego się ruchu zaraniar- 
skiego i ludowego. Podobnie jak w Królestwie Polskim i w Galicji, 
wśród duchownych kieleckich panowało przekonanie o konieczności 
walki z tym ruchem. Poczynania kleru były tym bardziej interesujące,

83 Prawdopodobnie chodzi o ks. Adama Włosińskiego, w 1911 r. administratora para
fii Niegardów. W Ordo divini offici za lata 1911-1912 nie występuję bowiem nazwi
sko ks. Włostowskiego, o którym pisał korespondent „Zarania”.
84 ADK, Akta parafii Kazimierza Mała, sygn. PK-31/l/b, k. 344.
85 Mateusz Manterys był posłem z guberni kieleckiej do I Dumy Państwowej.
86 Na łamach „Zarania” St. Rzymski pisał o tym, że został zmuszony do publicznego 
(„Polak- Katolik”) wyrzeczenia się „Zarania” i, że był to tylko wybieg z jego strony, 
bowiem z pismem nie zerwał; „Zaranie” 1912, nr 9, s. 214; 1913, nr 17, s. 711.
87 ADK, Wizytacje Pasterskie, sygn. OD-1/6, k. 27; Do parafii Chlewice, w celu 
zwalczania „Zarania” redakcja „Polaka-Katolika” przysyłał różne broszury i pisma, 
które miejscowy proboszcz Laudański rozdawał za darmo pomiędzy parafianami; 
Ibidem, sygn. OD-1/10, k. 552.
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że poważne grono tej grupy rekrutowało się z pod chłopskiej strzechy. 
Polaryzacja stanowisk następowała dość szybko i zepchnęła kielecką 
zwierzchność diecezjalną w osobie biskupa Łosińskiego, do obozu 
zdecydowanych przeciwników ruchu zaraniarskiego. Ta zdecydowana 
postawa poniekąd zmuszała część księży do podobnego kierunku 
działań, ale liczne grono kapłanów do zwalczania zaraniarzy przystą
piło z własnej inicjatywy. Dlatego też prawdopodobna wydaje się być 
teza, że działania biskupa Łosińskiego wymierzone przeciw „Zaraniu” 
trafiły na podatny grunt, a decydujące znaczenie miało dążenie kleru 
do utrzymania dotychczasowych wpływów na wieś polską.

Stowarzyszenia spożywców i spółdzielczość kredytowa

Stowarzyszenia spożywców zaczęły powstawać w Królestwie Pol
skim w drugiej połowie XIX wieku. Początkowo według ustawodaw
stwa rosyjskiego były one zaliczane do kategorii instytucji dobro
czynnych i podlegały wydziałowi higieny ludowej i dobroczynności 
publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zaś statuty w celu 
zatwierdzenia należało przedstawiać ministrowi. Ułatwienia w zakła
daniu tych instytucji nastąpiły w 1897 r. kiedy to wydano ustawę 
normalną88. Właściwy rozwój stowarzyszeń nastąpił dopiero po 1905 
r., kiedy wydano nową ustawę normalną określającą działalność towa
rzystw drobnego kredytu. Duży wpływ na tę sytuacje miały także na
stępujące zmiany polityczne i powołanie w Warszawie, w 1906 r. To
warzystwa Kooperatystów. Instytucja ta zajmowała się propagowa
niem idei spółdzielczości, zwłaszcza spółdzielczości spożywców, oraz 
pomocą w rozwijaniu spółdzielni w Królestwie. W tym też celu powo
łano specjalny periodyk o nazwie „Społem”. Przy redakcji „Społem” 
zorganizowano dział informacyjno-handlowy89.

Działalność stowarzyszeń spożywców spotkała się z dużym zainte
resowaniem duchowieństwa diecezji kieleckiej. Aktywność kleru ka
tolickiego na tym polu była niewątpliwie częścią szerszej kampanii 
społecznej mającej na celu wyeliminowanie zacofania i ciemnoty lud-

88 Ustawa Normalna Towarzystw Współdzielczych zatwierdzona przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych 13/25 V 1897 roku, Warszawa 1905.
89 S. P i e c h o w i c z ,  Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego w zaborze rosyj
skim, w: Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. 1 do 1918 roku, pod 
red. S. I n g 1 o t a , s. 259-261.
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ności polskiej, przeważnie wiejskiej90. Ludności, która niejednokrot
nie padała ofiarą wyzysku różnego rodzaju naciągaczy i pośredników 
handlowych. Propagowanie idei spółdzielczości, organizowanie skle
pów spółdzielczych, miało likwidować ten problem i w związku z tym 
podnosić poziom życia91.

Jak wcześniej wspomniano do 1905 r. stowarzyszenia spożywców 
głównie wskutek oporu władz carskich rozwijały się słabo. Przeważ
nie też działalność stowarzyszeń koncentrowała się wokół zakładów 
przemysłowych oraz pracowników kolejowych92. Stąd też udział 
w nich duchowieństwa był prawdopodobnie niewielki. Wiadomo 
jednak, że w organizacji stowarzyszenia spożywców w Wolbromiu, 
które powstało w 1892 r. wzięło udział kilku obywateli ziemskich 
i księży93. Natomiast ks. Franciszek Smółka wraz z mieszkańcami 
parafii starał się o założenie w Olkuszu stowarzyszenia spożywczego 
w 1903 roku94.

Stopniowo, w organizowanie stowarzyszeń spożywców, angażo
wali się przedstawiciele różnych grup społecznych, m. in. ziemiań- 
stwo, przedstawiciele wolnych zawodów oraz robotnicy. Do grona 
inicjatorów tego typu spółdzielczości z całą pewnością zaliczyć na
leży także duchowieństwo katolickie. Tezę te w pełni potwierdzają 
wyniki badań. Dokładne określenie liczby księży z diecezji kielec
kiej zaangażowanych w działalność tych stowarzyszeń nie jest 
w pełni możliwe ze względu na brak dostatecznych źródeł. W pełni 
natomiast uprawniony jest pogląd, że udział ten był powszechny.

W latach 1906-1914 co najmniej 26 księży wzięło bezpośredni 
udział w organizowaniu stowarzyszeń spożywców na terenie diecezji 
kieleckiej95. Kapłani samodzielnie lub wespół z miejscową ludnością

90 Kapłanów do zakładanie stowarzyszeń spożywców zachęcano na łamach czaso
pism, m. in. „Społem”; „Społem” 1907, nr 18, s. 287.
91 „Gazeta Kielecka” 1909, nr 71, s. 3.
92 S. P i e c h o w i c z ,  Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego..., s. 246-247; 
W 1902 r. było w Królestwie Polskim 44 stowarzyszeń spożywców, z czego 6 w gub 
kieleckiej; „Gazeta Kielecka 1902, nr 83, s. 1; „Kurjer Zagłębia” 1909, nr 22, s. 1.
93 „Gazeta Kielecka” 1892, nr 61, s. 1.
94 APK, RGK, sygn. 5889, k. 3.
95 Księża -  inicjatorzy powoływania stowarzyszeń spożywców: D ek a n a t J ę d r z e jo w 
ski: P. Waśkiewicz -  Sędziszów; W. Zamojski - Małogoszcz; D ek a n a t M iech ow sk i:  
-  J. Prawda, A. Waloch -  Książ Wielki; B. Domagalski -  Proszowice; W. Sokołowski
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występowali do władz państwowych prosząc o udzielenie odpowied
niego zezwolenia. Rola założycieli tych towarzystw sprowadzała się 
wówczas tylko do wymienienia w podaniu nazwy towarzystwa, terenu 
działalności, wysokości udziału i odpowiedzialności członków96.

Często zdarzały się sytuacje, w których parafianie działali pod namo
wą księży zachęcających ludność do spółdzielczości. W Sułoszowie para
fianie założyli sklep spożywczy pod namową ks. Józefa Zalewskiego. 
W ten też sposób powstały dwa sklepy spółdzielcze w Probołowicach 
i Czarnocinie. W ich powstanie zaangażowali się księża Leon Brykalski 
i Mateusz Gajos. Zdaniem korespondenta „Gazety Kieleckiej” „Ci dwaj 
kapłani i obywatele, rzucają rękawicę całemu bodaj powiatowi pińczow- 
skiemu, wzywając swych kolegów do podobnej pracy”97.

W Miechowie za namową proboszcza Franciszka Noszczyka po
wstał sklep bławatny98. W Niwce do powstałego sklepu spółdzielcze
go jako pierwszy zapisał się proboszcz z Mrzygłodu, Romuald Wój
cik, by zachęcić innych do wstępowania w szeregi członków99. Głów
nie dzięki namowom księży z okolic Wolbromia sprowadzono do 
sklepu spółdzielczego nasiona, dzięki czemu chłopi mogli uniknąć 
niepewnego towaru i wielu oszustw. Jak zapewniała „Gazeta Kielec
ka” nie wszyscy włościanie dali się przekonać, że sklep „spożywczy 
nie dla własnej tylko korzyści sprowadza nasiona, ale dla wygody

-  Słomniki; R. Wiadrowski - Prandocin; D ek an at O lk u sk i: T. Jabłoński -  Sułoszo
wa; Cz. Hodorowski - Strzegowa; D ek a n a t P iń czow sk i: F. Staszkiewicz -  Książnice 
Wielkie; A. Kuliński - Bejsce; K. Aksamitowski -  Kazimierza Wielka; D ek a n a t  
S to p n ick i: F. Liwiński -  Piotrkowice; A. Badowski - Pacanów; J. Piechowicz -  So
lec; D ek a n a t W ło szczo w sk i: P. Noszczyk -  Nakło; L. Szydziński -  Kossów; APK, 
RGK, sygn. 6301, k. 1,7; sygn. 6396, k. 3, 8; 6379; k. 3, 8; sygn. 6389, npgn; 6327, 
k. 3, 8; sygn. 6300, k. 2, 8; sygn. 6322, k. 1,7; sygn. 6363, k. 1,6; sygn. 6323, k. 1,6; 
sygn. 6368, k. 3, 9; sygn. 6206, k. 1,7; APK, KGK, sygn. 2266, npgn; „Gazeta Kie
lecka” 1913, nr 100, s. 3; Patrz także nazwiska księży podane niżej w tekście.
96 Ustawa z 1904 r. pozwalała przyjmować do towarzystw kredytowych tylko osoby 
posiadające własny warsztat pracy. W ustawie z 1895 r. takiego zastrzeżenia nie było. 
W zarządach i redach towarzystw pracowali księża, nauczyciele, urzędnicy prywatni 
i ludzie wolnych zawodów. Wobec te^o na podstawie nowych przepisów kwestiono
wano ich udział w tych instytucjach; S. W o j c i e c h o w s k i ,  Historja spółdzielczo
ści polskiej..., s. 175-176, 234-235; W. K ł a p k o w s k i ,  Spółdzielnie rolnicze 
w województwach centralnych i wschodnich, Warszawa 1928, s. 21-32.
97 „Gazeta Kielecka” 1909, nr 71, s. 3; „Kurjer Kielecki” 1913, nr 176, s. 2-3.
98 „Gazeta Kielecka” 1913, nr 51, s. 3.
99 „Gazeta Świąteczna” 1910, nr 1557, s. 2.
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i pożytku gospodarzy”100. Poza tymi informacjami wiadomo, że pro
boszcz parafii Świniary, Bartłomiej Stefański, „do czterech sklepów 
należał wkładem i zachętą”, a w działalności stowarzyszenia „Nadzie
ja” w Miechowie brało udział dwóch kapłanów: F. Noszczyk i Kacper 
Szklanik101.

Bardzo często kapłanom powierzano odpowiedzialne stanowiska 
we władzach stowarzyszeń. Znane są nazwiska sześciu księży, którzy 
pełnili obowiązki prezesów102, a w siedemnastu przypadkach należeli 
do składu zarządu103. Niewiele, poza ogólnikowymi informacjami, 
wiadomo natomiast o działalności księży w zarządach tych stowarzy
szeń. Nie można też w pełni określić zależności między udziałem da
nego kapłana w zorganizowaniu stowarzyszenia i pełnieniem przez 
tegoż stanowiska w zarządzie.

Niezwykle aktywnym w stowarzyszeniach spożywców był ks. 
Władysław Musielewicz. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu

100 „Gazeta Kielecka” 1904, nr 27, s. 3.
101 ADK, Wizytacje parafialne, sygn. OD-1/9, k. 152; APK, RGK, sygn. 6395, k. 6; 
Warto także odnotować, że ks. kanonik Hołociński, dziekan i proboszcz jędrzejowski 
zagajał 30 V 1912 r. spotkanie organizacyjne stowarzyszenia spożywców „Podklasz- 
torze”, które swoim terenem obejmować miało miasto Jędrzejów przedmieście Pod- 
klasztorze i cztery najbliższe wsie; „Gazeta Kielecka” 1912, nr 52, s. 3.
102 Chęciny -  Teodor Czerwiński; Iwanowice -  Klemens Szeronos; Lelów -  Michał 
Bielecki; Myszków -  Stanisław Zapałowski; Włodowice -  Adam Badowski; Chęciny 
-  Fr. Seraficki; APK, RGK, sygn. 6395, k. 51; APK, ZPK, sygn. 901, npgn; ADK, 
Wizytacje pasterskie, sygn. OD-1/4, k. 44; Archiwum Państwowe w Lodzi (dalej: 
APL), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 8766, k. 29; Ibidem, sygn. 
8602, k. 10.
103 Obok księży wymienionych w tekście byli to: Małogoszcz -  Wincenty Zamojski, 
Jan Banach; Słomniki -  Jan Duda; Morawica -  Franciszek Marszycki,; Kromołów -  
Klemens Hołociński; Tuczępy -  Franciszek Rajski; Wawrzeńczyce -  Adam Poniński; 
Potok -  Władysław Durmasiewicz; Bolesław -  Edmund Kanicki; Myszków -  Euge
niusz Markell; Grodziec -  W. Cheliński, Z. Pawłowski; Chęciny -  Stanisław Cie- 
ćwierz; później jeszcze ks. F. Seraficki (Towarzystwo pod nazwą „Gwiazda” obej
mowało miasto Chęciny i wsie gminy Korzecko: Starochęciny, Radkowice, Wrzosy, 
Wola Murowana, Bolechowice, Zagrody, Skiby, Polichno, Korzecko, Tokarnia, Mo
sty, Zgórsko i Zalesie. Zezwolenie na działalność od gubernatora kieleckiego otrzy
mano od 16 XII 1912 r., a działalność rozpoczęto 27 II 1913; APK, ZPK, sygn. 901, 
npgn); „Kurjer Kielecki” 1913, nr 123, s.3; nr 113, s. 3; APK, KGK, sygn. 2371, 
k.476; APK, ZPK, sygn. 901, npgn; Gazeta Kielecka” 1909, nr 90, s. 2; „Głos Ludu” 
1913, nr 35, s. 559; APK, RGK, sygn. 6395, k. 50, 60; sygn. 6151, k. 3, 142; APL, 
RGP, sygn. 8766, k. 29.
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powstało w Skale stowarzyszenie spożywcze „Przyszłość”, z sze
ścioma filiami (sklepami). Dzięki zabiegom ks. Musielewicza udało 
się powołać Stowarzyszenie Spółdzielcze, do którego należało: 
10 schronisk i sal zajęć dla dzieci, dwie szwalnie, cztery czytelnie, 
kursy handlowo-spółdzielcze, fabryka mydlą i smarów oraz tartak 
i młyn motorowy. Na potrzeby Stowarzyszenia wybudowano „oka
zały Dom Społeczny”104.

Czynny udział w powstaniu kieleckiej hurtowni towarów spożyw
czych dla handlu i mieszkańców miasta mieli księża kieleccy. Aseso
rem spotkania organizacyjnego 25 III 1913 r. hurtowni był ks. Teodor 
Urbański. W dyskusji nad działalnością tej instytucji wzięli udział 
ks. Urbański, Karol Sikorski i Franciszek Sonik. Na spotkaniu organi
zacyjnym powołano specjalną komisję, która zająć się miała zjedna
niem odpowiedniej liczby udziałowców. Wśród członków tej komisji 
nie było żadnego duchownego105.

Zebraniu hurtowni 14 IV 1913 r. przewodniczył ks. Stanisław Za- 
palowski z Koziegłówek -  „dzielny kapłan -  obywatel”. Asesorem 
spotkania był ks. prof. Sikorski. W przemówieniu ks. Zapałowski 
stwierdził, że w swojej historii „naród nasz rycersko-rolniczy -  za
pomniał o handlu a nie tylko zapomniał, ale lekceważył go wstydził 
się łokcia i miarki, i handel oddawał przybyszom -  wrogom Żydom. 
Byliśmy w letargu -  ale naród obudził się i zabrał do zbożnej pracy”. 
W zakończeniu Zapałowski dodawał: „Taką hurtownię [chrześcijań
ską] zakładamy w Kielcach, którą zorganizować trzeba na trwałych 
fundamentach -  ażeby stała się ogniskiem i wzorem dla całej Ziemi 
Kieleckiej”.

Zdaniem korespondenta „Gazety Kieleckiej”, M. Rawicza, swoje 
powstanie hurtownia zawdzięczała właśnie ks. Zapałowskiemu, który 
„przypadkowo znalazł się na zebraniu”. To jego słowa, że „budowę 
hurtowni można rozpocząć nawet z małym kapitałem (6 tys. rb.), byle 
prowadzić ją  energicznie z wiarą i uczciwie, a ta z początku mała hur
townia przeistoczy się w wielką i z czasem obracać będzie wielkim 
kapitałem”, przekonały zgromadzonych, że organizacja przedsięwzię
cia ma szansę powodzenia. Początek obrad końcowego sukcesu nie

104 „Kurjer Kielecki” 1912, nr 49, s. 3; nr 40, s. 3; nr 44, s. 3
105 „Gazeta Kielecka” 1913, nr 35, s. 1; „Kurjer Kielecki” 1913, nr 144, s. 2
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zapowiadał106. Natomiast we władzach hurtowni kieleckiej księża nie 
pełnili żadnych funkcji107.

Działalność księży w stowarzyszeniach spożywców mimo wielu 
pozytywnych głosów nie zawsze przebiegała we wzorowej współpra
cy z pozostałymi członkami. Głośny był na przykład konflikt pomię
dzy ks. W. Bogackim, prezesem sklepu spółdzielczego w Żarkach (pa
rafia Żarki, dekanat będziński), a członkami zarządu tegoż sklepu. 
Obie strony konfliktu oskarżały się o dokonywanie licznych nadużyć 
i świadome działanie na szkodę spółki. Członkowie stowarzyszenia 
dowodzili, ze ks. Bogacki domagał się wypłacenia 20% dywidendy, 
ponadto oskarżano księdza o „prowadzenie wojny podjazdowej wobec 
stowarzyszenia” i niegodziwe postępowanie wobec zarządu. Zarzuca
no kapłanowi także daleko idącą niekompetencję. Ze swej strony 
ks. W. Bogacki w szeregu artykułów stanowczo zaprzeczał doniesie
niom jakoby miał żądać wspomnianej dywidendy lub wydania tyleż 
czystego zysku z działalności sklepu. Ponadto dowodził, w szczegó
łowym wywodzie, że to właśnie jego następcy byli winni złej kondy
cji finansowej spółki. Przykrym finałem konfliktu było ustąpienie 
ks. Bogackiego z funkcji prezesa108.

Niekorzystnie do zaangażowania księży w powstawanie stowarzy
szeń spożywców odnosili się sympatycy ruchu ludowego. Korespon
dent „Zarania” pisał w 1912 r., że do sklepów powstających w Przyłę- 
ku Szlacheckim i Brzostku (dek. włoszczowski) wybrano księży, co 
według niego nie było najlepszym rozwiązaniem. Zdaniem korespon
denta wspomniane okolice „należą do najciemniejszych, a do zarzą
dów powołuje się tych, którzy karzą się powoływać”. Powątpiewano 
także nad sukcesem powstającej organizacji109. Zupełnie inaczej, 
o przebiegu założenia stowarzyszenia w Przyłęku, pisano w „Gazecie 
Świątecznej”. Zasługę inicjatora i realizatora przypisywano ks. M. No
wakowskiemu. Ksiądz proboszcz „odnowiwszy kościół stara się teraz

106 „Gazeta Kielecka” 1913, nr 44, s. 1.
107 Prezesem został wybrany Jan Kotowski, wiceprezesem Marceli Wrzesiński, sekre
tarzem Jan Monigman, skarbnikiem Teodor Kłodowski; Ibidem, 1913, nr 43, s. 2-3.
108 Co ciekawe nie wiadomo nic o postawie jaką wobec sporu zajmował ks. Witek, 
kolejny duchowny -  członek zarządu; „Kurjer Zagłębia” 1909, nr 58, s. 2; nr 142, 
s. I; „Przegląd Katolicki” 1909, nr 25, s. 397-398; nr 26, s. 413; nr 27, s. 428-429.
109 „Zaranie” 1912, nr 32, s. 794.
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o założenie dwóch sklepów spółkowych w Brzostku i Przyłęku. No
wakowski objął tez stanowisko w zarządzie110. W Bejscach miejscowy 
proboszcz ks. Jakub Kuliński próbował założyć sklep spółdzielczy do 
którego początkowo zapisało się wiele osób. Do inicjatywy tej nie
chętnie odnieśli się Żydzi i zaraniarze, i za ich nam ow ą-jak  twierdził 
ks. Kuliński -  ten pożyteczny pomysł upadł111.

Spółka „Promyk” w Sułoszowie powstała z inicjatywy proboszcza 
rozwijała się tak dobrze, że w 1913 r. pod swoim patronatem miała już 
trzy sklepy. Sukces działalności sklepu spółdzielczego spotkał się ze 
sprzeciwem innych sklepikarzy, których postawę ostro gromił z am
bony ks. J. Later112. W sprawozdaniu z wizytacji pasterskiej ks. Ja
błoński napisał, „że niezgoda wielka panuje na tle działalności sklepu 
spółdzielczego”. W Chlewicach zorganizowano sklep spółkowy pod 
zarządem zaraniarzy, wobec czego ksiądz nie brał udziału w jego 
działalności, „bo i nie proszą”113.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że powstające sklepy spółdziel
cze godziły w istniejącą sieć handlową. Nie było więc nic dziwnego 
w tym, że przeciwko ich działalności występowali miejscowi kupcy.

Nie zawsze działalność księży w różnego rodzaju stowarzyszeniach 
spotykała się z akceptacją nawet we własnym środowisku. Ksiądz Jó
zef Lendo na łamach „Przeglądu Katolickiego” wręcz protestował 
przeciw uczestnictwu kapłanów w stowarzyszeniach dowodząc, że 
praca ta odrywa ich od prawdziwego powołania kapłańskiego jakim 
jest praca nad zbawieniem duszy człowieka114. Głos ten chociaż repre
zentował stanowisko mniejszej części duchowieństwa nie należał do 
rzadkości. Kapłani sceptycznie ustosunkowani do zaangażowania spo
łecznego kleru znajdowali się również w kieleckim środowisku diece
zjalnym. Na przykład ks. Wincenty Gajdziński oddawał pierwszeń

110 „Gazeta Świąteczna” 1912, nr 1643, s. 2: Konflikty z zaraniarzami doprowadziły 
prawdopodobnie proboszcza z parafii Przyłęk Szlachecki do ustąpienia z zajmowane
go stanowiska; ADK, Wizytacje pasterskie, sygn. OD-1/10, k. 505.
1,1 Ibidem, sygn. OD-1/9, k. 62.
112 „Gazeta Kielecka” podawał, że inicjatorem powołania sklepu był proboszcz 
ks. Jabłoński, natomiast „Głos Ludu” tę zasługę przypisywał ks. Józefowi Laterowi; 
„Gazeta Kielecka” 1913, nr 17, s. 2; „Głos Ludu” 1913, nr 20, s. 317-318.
113 ADK, Wizytacje pasterskie, sygn. OD-1/10, k. 552.
114 „Przegląd Katolicki” 1909, nr 22, s. 348-349; nr 23, s. 362-363; nr 24, s. 381-382;
nr 25, s. 395-396.
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stwo obowiązkom duchowym kapłana, a dopiero później myśli o pra
cy społecznej. Podobnie twierdził ks. Feliks Kucharski z parafii Chro- 
berz, pisząc, że duchowny „na jakiemkolwiek polu będzie pracował 
zawsze i wszędzie przede wszystkiem powinien być kapłanem, całą 
duszą oddany swemu posłannictwu[...]”. Ten sam kapłan dopuszczał 
natomiast możliwość, a nawet uważał za obowiązek uczestnictwo 
kleru w działalności społecznej, ale wewnątrzkościelnej. Niestety nie 
wyjaśnił co też ten termin miałaby dokładnie oznaczać115.

Warto zwrócić uwagę na stanowisko reprezentowane przez ks. Mi
chała Wilamowskiego z parafii Mierzwin, dekanatu jędrzejowskiego, 
jakie zawarł on w referacie głoszonym na konferencji dekanalnej. 
Ks. Wilamowski gorąco popierał zaangażowanie duchowieństwa 
w działalność oświatową i wychowawczą. Bardzo sceptycznie pod
chodził natomiast do pracy kapłanów na polu gospodarczym: „[...] 
kapłan ma pilnować brewiarza i zakrystii, a nie brać udziału w zakła
daniu spółek i instytucji ekonomicznych dla polepszenia bytu ludu”. 
Co równie istotne akurat te poglądy księdza nie znalazły poparcia, 
a księża zgromadzeni na konferencji dekanalnej dekanatu jędrzejow
skiego uznali pracę kapłana poza kościołem „za jeden z ważniejszych 
jego obowiązków”116.

Dużo głośniejszy konflikt, z udziałem biskupa kieleckiego Augu
styna Łosińskiego, wybuchł w związku z działalnością Hurtowni 
Warszawskiej, a pośrednio także Warszawskiego Zrzeszenia Stowa
rzyszeń Spożywczych (WZSS). W Stowarzyszeniu i jego zarządzie 
pracowały osoby różnych przekonań i poglądów. W dużym stopniu 
było to związane z początkami ruchu spółdzielczego na ziemiach pol
skich. Twórcy ruchu pragnęli, by kształtował się on jako apolityczny 
i niezależny od spraw religijnych i poglądów politycznych117.

Stanowisko biskupa Łosińskiego poniekąd godziło w te szczytne 
idee. Nie była to pierwsza sytuacja, w której biskup kielecki zaanga
żował autorytet Kościoła katolickiego i sprzeciwił się „antykleryka
łom i bezwyznaniowcom”. Rzecz dotyczyła „Zarania”. Na łamach 
pism pedeckich ukazywały się bowiem protesty podpisywane przez 
różne osoby przeciwko prześladowaniom zaraniarzy. Na jednej z list

115 ADK, Kongregacje dekanalne, sygn. OD-2/1 a i b, k. 63, 79-80.
116 ADK, Akta kongregacji mariańskiej 1906-1933, sygn. O Z-15/2, k. 42.
117 „Społem” 1906, nr 10, s. 145.
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znalazły się niemal wszystkie nazwiska pracowników zarządu WZSS. 
Przy nazwisku Romualda Mielczarskiego dodano nawet „dyrektor 
Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych”. Protest ten 
był jedną z głównych przyczyn wystąpienia biskupa Łosińskiego 
przeciwko WZSS. Biskup wydał również specjalny okólnik do du
chowieństwa, w którym zabraniał księżom utrzymywać stosunki z 
Hurtownią Warszawską i redakcją „Społem”, dopóki „nie nastąpi cał
kowita zmiana zarządu, Rady Nadzorczej i kierunku pisma i dopóki 
nie wejdą do nich osoby o przekonaniach szczerze katolickich”118. 
Następnie Łosiński wystosował 12 XI 1912 r. list do przedstawicieli 
Hurtowni, w którym pisał w imieniu księży, aby zarząd Hurtowni 
Warszawskiej wrócił do „ścisłej neutralności, a przestał być zespołem 
przeciw religijnym”. Ponadto biskup domagał się zmiany kierownic
twa Hurtowni i wprowadzenia do zarządu osób wyznania katolickie
go. Całość kończył dość znamiennym zwrotem: „Wolno nam także 
pragnąć, aby Stowarzyszenia wystąpiły z żądaniem wyrwania hurtow
ni z pod faktycznie szczególnej opieki i wpływów żydowskich. [...] 
Domagamy się, by związkowe pismo Społem119 przeszło pod inne 
kierownictwo, a nie było redagowane w duchu bezwyznaniowym 
i socjalistycznym”120.

Biskup Łosiński swoje poglądy przedstawił także na szpaltach „Ga
zety Kieleckiej”, gdzie spór między nim, a WZSS został sprowadzony 
do analizy dwóch koncepcji spółdzielczości; wyznaniowej berlińskiej 
i międzywyznaniowej kolońskiej. Łosiński popierał stanowisko ber
lińskie. Pisał: „Jestem bowiem przekonany, że zespolenie sił ludzi 
o jednakowym światopoglądzie, jednakowych wierzeniach i ideałach 
przy ruchliwości i sumiennej pracy nie tylko zabezpieczy od wszel
kiego zgrzytu i obrażania najdroższych dla człowieka przekonań reli
gijnych, lecz także utrzyma spokój i wzajemne zaufanie zrzeszonych

118 ADK, Okólniki konsystorskie, sygn. OA-2/11, k. 83.
119 Na temat czasopisma „Społem” Łosiński przedstawił swoje stanowisko na łamach 
„Przeglądu Katolickiego” używając bezceremonialnych porównań: „Przeglądając 
przysłane mi dwa numery Społem na dowód, że Związek stow[arzyszeń] spo- 
ż[ywców] nie jest partyjny i przeciwko Kościołowi nie występuje, miałem wrażenie, 
że czytam obłudne Zaranie, -  tak akuratnie te same zasady są przeprowadzane”; 
„Przegląd Katolicki” 1912, nr 36, s. 564.
120 Ibidem, 1912, nr 46, s. 724.
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[.. ,]121. Rościł sobie jednocześnie prawo do czuwania nad całokształ
tem życia społeczno-gospodarczego w Królestwie. Jego zdaniem 
w tak ważnej sprawie jak powołanie WZSS organizatorzy powinni 
porozumieć się z biskupami polskimi122.

Po wystąpieniu Łosińskiego w Królestwie rozgorzała prawdziwa 
burza. Za stanowiskiem biskupa kieleckiego wypowiedziała się część 
prasy m. in. „Przegląd Katolicki” i „Gazeta Warszawska”. Na łamach 
tej ostatniej pisano, że Łosiński dąży do tego „ażeby Związek Stowa
rzyszeń Spożywczych był na przyszłość całkowicie zabezpieczony od 
wtargnięcia do niego propagandy antykościelnej, której pierwsze pró
by na tym gruncie się ujawniły”. „Gazeta Warszawska” przyznawała 
jednocześnie, że zbytnia ingerencja środowiska kościelnego w dzia
łalność Hurtowni mogłaby doprowadzić do osłabienia jej rozwoju123. 
Zdecydowanie bardziej stanowisko Łosińskiego poparł biskup sando
mierski ks. Marian Ryx. Podtrzymał on żądania biskupa kieleckiego 
dotyczące zmiany antyklerykalnego zarządu, który jego zdaniem dą
żył do kierowania organizacjami skupiającymi głównie katolików. 
Publiczny głos biskupa sandomierskiego był ponadto dalece łagod
niejszy i ostrożniejszy w sformułowaniach124.

Do wybuchu pierwszej wojny światowej spór nie został zażegnany. 
Rada Nadzorcza, w skład której wchodzili ks. Mężnicki (wiceprze
wodniczący) i ks. W. Bliziński, uznała działalność zarządu za zgodną 
z zasadami neutralności, stwierdzając jednocześnie, że przekonania 
członków nie mogą rzutować na ich ocenę pracy zawodowej. Stano
wisko księży jakie zajęli w radzie spotkało się z krytyką na zjazdach 
delegatów WZSS w 1913 r. i 1914 r. oraz prasie, gdzie posądzano 
wspomnianych kapłanów o „modernizm”. Prawdopodobnie to skłoni
ło ich do ustąpienia z zajmowanych posad125.

Na podstawie analizy przemówienia ks. Zapałowskiego wygłoszo
nego na spotkaniu organizacyjnym hurtowni kieleckiej można ponad
to określić jeden z czynników skłaniających księży do uczestnictwa

121 „Gazeta Kielecka” 1912, nr 92, s. 1.
122 Ibidem, 1912, nr 94, s. 1.
i23„Przegląd Katolicki” 1912, nr 48, s. 762-763.
124 Ibidem, 1912, nr 49, s. 817-819.
125 S. G a j e w s k i ,  Duchowieństwo a ruch spółdzielczy w Królestwie Polskim (1905- 
1914), „Zeszyty Społeczne KIK” 2002, nr 10, s. 189-190.
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w organizowaniu sklepów spółdzielczych. Mowa tu o haśle „swój do 
swego”. Realizacja hasła dotyczyła bojkotu handlu żydowskiego 
w Królestwie i nadaniu tej gałęzi życia gospodarczego polskiego 
charakteru. Akcję zapoczątkowali członkowie endecji wiele czer
piąc zapewne z poglądów wyrażonych w „Myślach nowoczesnego 
Polaka”, gdzie Roman Dmowski dowodził „że żydowska hegemo
nia ekonomiczna jest dla polskiego handlu bardzo niekorzystna, 
hamując rodzime procesy rozwojowe”126. Propagandą tej kampanii 
zajmowały się czasopisma katolickie i ludowe zamieszczając sze
reg artykułów informujących czytelników o sukcesach oraz zasięgu 
akcji127. Natężenie zjawiska nastąpiło na przełomie 1912 i 1913 r., 
co niewątpliwie było związane z klęską endecji w wyborach do IV 
Dumy.

Przyznać należy, że sporym zainteresowaniem akcja ta spotkała się 
pomiędzy duchowieństwem katolickim. Na łamach „Gazety Świą
tecznej” pisano o proboszczu z Kromołowa, który po nabożeństwie 
niedzielnym zachęcał parafian do „kupowania u swoich”128 129. Na dzia
łania ks. Wojciecha Kamińskiego skarżyła się z kolei ludność żydow
ska wsi Wierzbanowice. Żydzi dowodzili, że ks. proboszcz zabraniał 
chłopom handlować z nimi, co miało szkodzić ich interesom . 
W Miechowie zorganizowano sklep bławatny, co było zasługą pro
boszcza Noszczyka. Organizacja sklepu miała być wcieleniem w ży
cie hasła swój do swego i „walki z żydostwem”130.

Udział w tej akcji nie przynosił raczej duchowieństwu powodów do 
chwały. Zwłaszcza niskie były pobudki jakimi się kierowano; wszak 
nie mówiono o wyeliminowaniu nieuczciwości i nadużyć, ale działa
nia prowadzono gremialnie w stosunku do całej ludności żydowskiej,

126 B. S z a b a t ,  Obóz narodowy w Kielcach przed I  wojną światową, w: Kielce 
i kielczanie w XIX i XX  wieku, pod red. U. O e 11 i n g e n , Kielce 2005, s. 104.
127 W Kielcach propagandą zajmowały się dwie miejscowe gazety utożsamiane 
z endecją „Gazeta Kielecka” i „Kurjer Kielecki”; Ibidem, s. 105.
128 „Gazeta Świąteczna” 1913, nr 1706, s. 3.
129 ADK, Akta personalia ks. Wojciecha Kamińskiego, sygn. XK-6, k. 22.
130 „Gazeta Kielecka” 1913, nr 51, s. 3 Wolno przypuszczać, że spolszczanie handlu
popierał ks. G. Augustynik z Dąbrowy Górniczej. Na łamach „Polaka Katolika” 
w 1913 r. ukazał się artykuł, w którym ks. Augustynik domagał się nie tylko spolsz
czenia handlu, ale uczynienia go chrześcijańskim „aby sklepy w święta były pozamy
kane od rana i aby sklepikarze szli do kościoła”; „Nasz Sztandar” 1913, nr 17, s. 349.
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co i tak się nie udawało, bo ludność miejscowa nadal korzystała ze 
sklepów żydowskich131 * *.

Z drugiej strony wydaje się, że poparcie kleru kieleckiego dla reali
zacji hasła „swój do swego” nie powinno przysłaniać pozytywnej roli, 
jaką ta sama grupa odegrała w rozwoju spółdzielczości spożywców. 
Zaangażowanie własnego autorytetu i niejednokrotnie poświecenie 
z jakim organizowano stowarzyszenia zasługują na słowa uznania. Jest 
także oczywistym, że nie zawsze współpraca pomiędzy organizatorami 
i działaczami wspomnianych typów stowarzyszeń przebiegała właści
wie. Ten pogląd dotyczy zwłaszcza stanowiska jakie wobec spółdziel
czości zajmował biskup Łosiński. Autorytarne zapędy nie mogły przy
sporzyć biskupowi kieleckiemu zbyt wielu zwolenników, zwłaszcza 
wśród bardziej postępowej części społeczeństwa polskiego, budząc tyl
ko ogromne kontrowersje. Ale byłoby to też wręcz czymś dziwnym 
gdyby działania te odbywały się bezkonfliktowo. Natomiast dyskusja 
w łonie duchowieństwa na temat zaangażowania w działalność organi
zacji gospodarczych dostarcza tylko dowodów na dojrzałość, przy
najmniej części kleru diecezjalnego i ważkość tego zagadnienia.

Udział w stowarzyszeniach spożywców nie wyczerpuje form ak
tywności duchowieństwa w organizacjach spółdzielczych. Księża 
w poważny sposób zaznaczyli swoją obecność w organizacjach kredy
towych, takich jak towarzystwa kredytowe i kasy pożyczkowo- 
oszczędnościowe, a więc w organizacjach tzw. drobnego kredytu. 
Prozaicznie też ujmując zagadnienie obie formy były jedynie dostęp
nymi dla księży oraz ze względu na swój zasięg oddziaływania znaj
dowały się najbliżej duchowieństwa.

Spółdzielczość kredytowa w Królestwie Polskim przeżywała 
trudne początki. Prawo o instytucjach drobnego kredytu wyszło 
w 1895 r. Na jego podstawie ustalano warunki ich powstawania 
i zakres działalności. Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowe 
przeznaczone były dla mniej zamożnej ludności miejskiej, drob
nych kupców i rzemieślników, zaś z usług Towarzystw Kredyto-

131 B. S z a b a t ,  Obóz narodowy..., s. 105. Nie było w tym nic dziwnego jeżeli na 
przykład powołany do walki z konkurencją żydowską sklep w Olkuszu miał pod
stawowy produkt spożywczy, jakim w omawianym czasie była mąka po 2 grosze 
drożej na funcie niż w pozostałych sklepach żydowskich; „Kurjer Zagłębia” 
1909, nr 61, s. 3.
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wych korzystać mieli wyłącznie włościanie132. Sprawa nie była 
jednak taka oczywista, jak wskazywałaby litera prawa. W stosunku 
do Kongresówki rząd rosyjski uznał za dopuszczalne zakładanie 
obu typów towarzystw, ale tylko na terenie miast, miasteczek 
i osad. We wsiach działać miały nadal gminne kasy pożyczkowo- 
oszczędnościowe. Dlatego w latach 1899-1906 po wsiach powstała 
tylko znikoma liczba towarzystw kredytowych133.

Tab. 4 Instytucje drobnego kredytu w Królestwie Polskim 
w końcu 1912 r.

G u b e r n ia

T o w a r z y s t w a

P o ż y c z k o w o -
o s z c z ę d n o ś c io w e

T o w a r z y s t w a
K r e d y t o w e

Razem

Warszawska 103 4 1 0 7

Piotrkowska 101 1 1 0 4

Lubelska 84 20 1 0 2

Siedlecka 83 1 8 4

Kaliska 72 1 7 3

Radomska 55 3 5 8

Kielecka 35 22 5 7

Łomżyńska 45 7 5 2

Płocka 13 27 4 0

Suwalska 27 - 2 7

R a z e m 6 1 8 8 6 7 0 4

Źródło: W. Kłapkowski, Spółdzielnie rolnicze..., s. 36.

132 „Gazeta Kielecka” 1904, nr 92, s. 1.
133 W. K ł a p k o w s k i ,  Spółdzielnie rolnicze..., s. 33; W 1904 r. w Królestwie Pol
skim było zorganizowanych: Kas Przemysłowców 6; Towarzystw Wzajemnego Kre
dytu 31; Towarzystw Pożyczkowo-Oszczędnościowych 81; Towarzystw Kredyto
wych czyli drobnego kredytu 17; „Gazeta Kielecka” 1904, nr 92, s. 1.
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Dopiero od 1904 r. władze rządowe zezwoliły na organizowanie 
towarzystw kredytowych. Zmiana przepisów przyczyniła się do 
szybkiego wzrostu spółdzielczości kredytowej na wsi polskiej134.

Z zachowanego materiału źródłowego wynika, że początkowa ak
tywność przedstawicieli stanu kapłańskiego w rozwoju instytucji 
drobnego kredytu nie była imponująca. W działalność tych instytucji 
angażowali się pojedynczy duchowni. Mało tego byli to wybitni 
przedstawiciele kleru diecezji. W skład kieleckiej kasy pożyczkowej, 
w 1904 r. na 1879 osób wchodził tylko jeden kapłan, nieznanego na
zwiska135. W Będzinie do zarządu powstałej w 1900 r. kasy pożycz- 
kowo-oszczędnościowej wszedł m. in. ks. Franciszek Plenkiewicz136, 
a w 1903 r. ks. Aleksander Majewski uczestniczył w zorganizowaniu 
kasy pożyczkowo-oszczędnościowej we Włoszczowie137.

Większa liczba duchownych brała udział w organizowaniu spół
dzielczości kredytowej po 1905 r. Pozytywne rezultaty przyniosło nie 
tylko złagodzenie reżimu carskiego, ale także apele do duchowień
stwa, m. in. na łamach czasopism „Społem” i „Gazety Kieleckiej”138. 
O znaczeniu duchowieństwa przy organizowaniu instytucji kredyto
wych, zwłaszcza w środowiskach wiejskich i drobnomiasteczkowych, 
dobitnie świadczy przykład z Kazimierzy Wielkiej. Wydaje się jed
nak, że ten wzorzec można odnieść do bardzo wielu inicjatyw spół
dzielczych. Pomysłodawcami powołania do życia tamtejszej kasy po
życzkowo-oszczędnościowej byli miejscowi zaraniarze. Z pomocą 
przyszedł im ks. proboszcz Konstanty Aksamitowski, bez którego 
mieszkańcy nie chcieli przyłączyć się do tej pożytecznej inicjatywy,

134 Różniły się one od pożyczkowo-oszczędnościowych tym, że w kredytowych kapi
tał powstawał z długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Banku Państwa lub od osób 
prywatnych, spłacanej z zysków towarzystwa. Natomiast w kasach pożyczkowo- 
oszczędnościowych kapitał powstawał z udziałów członków. S. W o j c i e c h o w 
s k i ,  Historja spółdzielczości polskiej..., s. 174-175; S. P i e c h o w i c z ,  Zarys hi
storii polskiego ruchu spółdzielczego..., s. 169-181.
135 Bardzo aktywnie w działalność towarzystwa angażowali się przedstawiciele róż
nych grup zawodowych, a mianowicie: 174 szewców, 136 urzędników biur rządo
wych, 36 prywatnych, 130 kupców, 105 właścicieli domów, 96 murarzy, 95 kolejarzy, 
90 krawców, 32 cieśli, 26 nauczycieli, 39 wyrobników, 480 Żydów oraz jeden gra
barz; „Gazeta Kielecka” 1904, nr 30, s. 3.
136 Ibidem, 1900, nr 68, s. 3.
137 APK, RGK, sygn. 5891, k. 6-7, 15.
138 „Gazeta Kielecka” 1910, nr 68, s. 1.
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bo jak napisano w korespondencji do „Zarania” ksiądz „ma ślepy po
słuch u ludzi”. Ksiądz Aksamitowski uwieńczył również sukcesem 
starania u władz carskich o pozwolenie na działalność139.

Ochrona własnych parafian przed wyzyskiem ze strony różnego 
rodzaju naciągaczy i pośredników, podobnie jak w przypadku spół
dzielczości spożywców, była jednym z istotnych czynników zaanga
żowania kleru w działalność stowarzyszeń kredytowych. Ksiądz Teo
fil Grudziński, administrator parafii Cudzynowice, widział zbawienny 
wpływ kasy pożyczkowej na wyrwanie chłopów z długów lichwiar
skich140. Zbliżone cele stawiał przed działalnością kasy pożyczkowej 
we wsi Mierzwin, ks. Michał Wilamowski, dzięki staraniom którego 
kasa ta została zorganizowana. W „Gazecie Kieleckiej” z uznaniem 
pisano o działalności ks. Wilamowskiego, podkreślając, że „włościa
nie tutejsi są na ogół bardzo ospali na punkcie wszelkiego rodzaju po
stępu”141. Należy zwrócić uwagę na postawę ks. Wilamowskiego, któ
ry, jak wcześniej wspomniano dość sceptycznie podchodził do zaan
gażowania księży na polu gospodarczym, co jak widać nie przeszko
dziło mu w zorganizowaniu kasy pożyczkowej we własnej parafii.

Dodatkową zachętą, nie tylko dla duchowieństwa, ale także pozo
stałych grup społecznych, by angażować się w rozwój spółdzielczości 
kredytowej była niewystarczalność istniejących państwowych (rosyj
skich) instytucji drobnego kredytu. Problem ten zauważali również 
przedstawiciele administracji terytorialnej w Królestwie142.

Spośród przedstawicieli duchowieństwa diecezji kieleckiej znanych 
z udziału w organizacjach kredytowych warte wspomnienia jest na
zwisko ks. Władysława Musielewicza, który założył w Skale „Skal
skie Towarzystwo Kredytowe. Instytucja ta występuje w źródłach pod 
różnymi nazwami; poza wspomnianą, stosowano jeszcze nazwy: kasa

139 N atom iast w  skutek obstrukcji m ieszkańców  nie udało mu się  zorgan izow ać p ie
karni sp ó łd zie lczej „Zaranie” 1914, nr 18, s. 447.
140 A D K , W izytacje pasterskie, sygn. O D -1/9, k. 100.
141 „G azeta K ie leck a” 1913, nr 52, s. 3.
142 N aczeln ik  pow iatu o lku skiego w  liście  do gubernatora k ie leck iego  z  28 VII 1912 r. 
stw ierdził, że  z pow odu braku dostatecznej ilości instytucji kredytow ych ludność  
pow iatu zm uszona była korzystać z  usług różnego rodzaju naciągaczy  i d latego pla
now ane pow stanie tow arzystw a w zajem nego kredytu w  O lkuszu, w ed łu g  naczelnika, 
,ja w i się  skrajnie k on ieczn ym ” dla rozwoju gospodarczego m iejscow ej ludności; 
A PK , RG K , sygn. 62 8 1 , k. 5.
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pożyćzkowo-oszczędnościowa i „Towarzystwo pożyczko wo-oszczęd- 
nościowe”. Zebranie organizacyjne odbyło się 30 IV 1911 r. Wziął 
w nim udział inspektor drobnego kredytu guberni kieleckiej Wiktor 
Kurajtis. On też wraz z ks. Musielewiczem pełnił główną role na spo
tkaniu. Do władz Towarzystwa powołano m. in. A. Gautiera, W. Do- 
bieckiego i ks. Musielewicza143. Nowa organizacja obejmowała swo
im zasięgiem dwie gminy oraz miała charakter wyłącznie chrześcijań
ski, a przy tym bardzo dobrze się rozwijała. W okresie od maja do 
końca grudnia 1912 r. obrót wyniósł 120 tys. rb., a kapitał zakładowy 
stanowił tylko 4 tys. rubli144.

Godne odnotowania są działania dziekana stopnickiego, ks. Jana 
Zaleskiego. Ksiądz dziekan był współzałożycielem Wolickiego 
Chrześcijańskiego Towarzystwa Kredytowego z siedziba w Stopnicy. 
Towarzystwo rozpoczęło działalność 19 V 1913 roku145. Bardzo po
chlebnie wyrażali się współcześni o pracy dwóch księży z Małogosz
czy, Janie Banachu i Wincentym Zamojskim, którzy „wprowadzili 
ducha ożywczego do tej miejscowości”. Dzięki nim zorganizowano 
Towarzystwo Kredytowe, które po kilku miesiącach działalności li
czyło już 200 członków. Do zarządu powołano ks. Zamojskiego jako 
prezesa i ks. Banacha jako kasjera. Ponadto w skład rady weszli jesz
cze miejscowi obywatele146.

Pewien uszczerbek w działalności duchowieństwa katolickiego 
w ramach instytucji gospodarczych miał dekret papieża Piusa X z 18 
XI 1910 r., w którym papież zabraniał duchowieństwu katolickiemu 
kierować instytucjami czerpiącymi zyski z własnej działalności. Jed
nocześnie Pius X wzywał duchowieństwo do większej gorliwości 
o zbawienie człowieka147. Na podstawie dekretu ks. Jan Prawda ustą

143 „G azeta K ieleck a” 1911, nr 38 , s. 3; nr 53 , s. 3; „Kurjer K ie leck i” 1912, nr 4 9 , s. 3.
144 „G azeta K ieleck a” 1913, nr 20 , s. 3; 1911, nr 53, s. 3.
145 A. Salom on, Rys historyczny dziejów Stopnicy, K ielce 1999, s. 53.
146 „G azeta K ie leck a” 1912, nr 59, s. 3.
147 D ekret papieski do tyczy ł zakazu dla duchow ieństw a zarządzania instytucjam i ek o
nom icznym i. Zaw ierał podw ójne rozporządzenie: 1. „by duchow ni przyczyniali się  
z w oli O jca św . do tw orzenia, podtrzym yw ania i rozw ijania tych instytucji i ok azyw a
li im rade i pom oc [ . . . ] .  by n ie zajm ow ali w szak że w  tych instytucjach urzędów , które 
pociągają  za  so b ą  nadm ierne k łop oty  i odp ow ied zia lność  k ierow nictw a -  czy li -  ka
płani nie m o g ą  być rzeczyw istym i i odpow iedzialnym i kierow nikam i w  charakterze 
ju ż  to prezesów  i zarządców  ju ż  to sekretarzy i skarbników  [ . . . ] .  Zakaz ten d otyczy
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pił ze stanowiska prezesa rady nadzorczej kasy pożyczkowo- 
oszczędnościowej w Książu Wielkim, natomiast pozostał członkiem 
tej rady i komisji rewizyjnej148.

W tej sprawie zabrał głos nawet inspektor drobnego kredytu w gu
berni kieleckiej W. Kurajtis. W liście opublikowanym na łamach „Ga
zety Kieleckiej”, inspektor z uznaniem wypowiadał się o dotychcza
sowej pracy księży. Chwalił udział szeregowych przedstawicieli stanu 
kapłańskiego w zarządach towarzystw kredytowych dzięki czemu zy
skiwały one „poważny grunt, cieszyły się zaufaniem ogółu i pewną 
wziętością”. Zdaniem Kurajtisa dekret papieski mógł niekorzystnie 
odbić się na kondycję towarzystw”149.

Zdecydowanie inaczej na dekret papieski patrzył bp Łosiński. Jego 
zdaniem Pius X nie zabronił księżom udziału w instytucjach społecz
nych. Księża dalej mogli pełnić swoje obowiązki w zarządach spół
dzielczych po otrzymaniu zezwolenia od biskupa, które to zezwolenie 
Łosiński wydał 13 III 1911 roku150.

Zezwolenia udzielone przez biskupa kieleckiego pozwoliły księżom 
na dalsze uczestnictwo w organizacjach spółdzielczych. Na przykład 
w dekanacie kieleckim w latach 1913-1914 księża brali udział w dzia
łalności trzech towarzystw kredytowych, na trzy działające na terenie 
dekanatu. Daleszyckie Towarzystwo Kredytowe zezwolenie na dzia
łalność otrzymało od kieleckiego gubernatora 23 XI 1910 r., a otwarto 
je 31 I 1912 r. Prezesem rady został ks. Antoni Wenikajtys, a do za
rządu wszedł ks. Piotr Mączka. Towarzystwo to prawdopodobnie 
działało dość krótko. Już 23 I 1914 r. wójt gm. Daleszyce informował 
naczelnika powiatu kieleckiego, że w jego gminie nie ma żadnych 
towarzystw151. W skład zarządu Leszczyńskiego Towarzystwa Kredy
towego wszedł ks. Jan Kociszewski152, natomiast we władzach Kie
leckiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego jako tzw.

zakonników  i d u ch ow ień stw a św ieck ieg o ”. K sięża, którzy zajm ow ali takie stanow i
ska pow inni je  opu ścić  w  ciągu czterech m iesięcy  lub prosić S to licę  A p osto lsk ą  
o p ozw olen ie  na zajm ow anie urzędu.; „R ola” 1911, nr 30, s. 528; nr 31, s. 543; „Ga
zeta  K ieleck a” 1912, n r 2 3 ,s .  2; „Pracownik P olsk i” 1910, nr 50 , s. 1.
148 A D K , W izytacje pasterskie, sygn. O D -1/4, k. 42.
149 „G azeta K ieleck a” 1911, nr 22 , s. 1-2.
150 Ibidem , nr 23 , s. 1-2.
151 A PK , ZPK, sygn. 901 , npgn.
152 Ibidem , npgn.
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reprezentanci zasiadali m. in. księża Ludwik Gawroński i Włodzi
mierz Hubner153.

Na obecnym etapie badań udało się ustalić, że co najmniej 11 księ
ży brało udział w organizowaniu spółdzielczości kredytowej poprzez 
osobiste zaangażowanie lub też wsparcie oddolnych inicjatyw154. Ko
lejnych 6 duchownych z diecezji kieleckiej pełniło stanowiska preze
sów155, 10 członków zarządów156 bądź też w różnych formach oddzia
ływało na prace tych towarzystw157.

Na koniec warto odnotować dość słabe zaangażowanie w rozwój 
stowarzyszeń spółdzielczych księży z dekanatu będzińskiego. Kapłani 
tego dekanatu zwykle wyróżniali się we wszelkiej działalności spo
łecznej. Przyczyn mniejszej aktywności w działalności tego typu sto
warzyszeń upatrywać należy w ogólnej charakterystyce powiatu bę-

153 „G azeta K ie leck a” 1913, nr 29, s. 1.
154 Po za w yżej w ym ien ion ym i, organizatorami instytucji drobnego kredytu na terenie  
diecezji k ieleck iej byli księża: Zygm unt Paszkow ski za łoży ł w  1912 r. w  R achw ało- 
w icach  kasę p o ży czk o w o -o szczęd n o ścio w ą , która prze 7 -m cy  dzia ła lności m iała  
3 800 rb. obrotu. W  K oziegłow ach organizatorem kasy pożyczkow o-oszczędnościow ej 
w  1910 r. był Jan Zmarzlik; w  Pałecznicy -  Lucjan Kowalski, a w  Koniemłotach -  Cze
sław Wojna; AD K , W izytacje pasterskie, sygn. O D -1/9, k. 78; sygn. O D -1/4, k. 28, 30; 
„Gazeta Kielecka” 1912, nr 84, s. 2; nr 88, s. 3.
155 O prócz k sięży  w ym ien ionych  w  tekście: W Szańcu kuratorem kasy p ożyczk ow o-  
oszczęd n ościow ej był ks. D om inik K apuściński. W S łab oszow ie  prezesem  tow arzy
stw a kredytow ego był ks. Jan Szczepka, a w  M a łogoszczy  ks. Franciszek Seraficki; 
A D K , W izytacje pasterskie, sygn. O D -1/6, k. 15; sygn. O D -1/10, k. 426; „Kurjer 
K ieleck i” 1913, nr 137, s. 3.
156 W  P iń czow ie  ks. B ronisław  Piasecki należał do k ierow nictw a kasy p ożyczk ow o-  
oszczęd n ościow ej; W skład kom isji rewizyjnej kasy pożyczk ow ej w  K ijach w szed ł 
ks. prób. Ignacy Kubacki; W R acław icach prezesem  rady kasy był ks. Stanisław  Mar
kow sk i, a prezesem  tej kasy był St. M anterys,; C złonkiem  zarządu T ow arzystw a  
W zajem nego Kredytu w  M iech ow ie  był ks. L. Tom asik  ze Szreniaw y; A D K , W izyta
cje pasterskie, sygn . O D -1/5, k. 674  „Gazeta Św iąteczna” 1912, nr 1657, s. 2; „G azeta  
K ielecka” 1908, nr 90, s. 3.
157 W  spraw ozdaniach z  w izytacji parafialnych pojaw iały  się następujące zapisy: 
W  W ięcław icach  „kółko i kasę p o ży czk o w ą  prow adzą obyw atele  z iem scy  i m iejsco 
w y  ksiądz [M ichał W rońsk i]”. W Potoku „ksiądz oddziałuje na dzia ła lność kasy”; 
W D aleszycach  „tow arzystw o kredytow e pozostaje pod op ieką  du ch ow ień stw a”. 
W Skalbm ierzu „kasa pożyczk ow a  z udziałem  du ch ow ień stw a prosperuje bardzo 
dobrze”, a ks. W incenty  C heliński brał czynny udział w  dzia ła lności kasy i sklepu  
sp ó łd zie lczego  w  G rodźcu; A D K , W izytacje pasterskie, sygn. O D -1/9, k. 222 , 240 , 
112; sygn. O D - l /3 ,k .  67.
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dzińskiego, jednego z najbardziej uprzemysłowionych terenów w Kró
lestwie. Przy dużej liczbie kadry urzędniczej z różnych zakładów 
przemysłowych i silnej pozycji inteligencji świeckiej aktywność kleru 
siłą rzeczy musiała być mniejsza158. Nadto należy zauważyć bardzo 
dobrze zorganizowaną działalność chrześcijańskich organizacji robot
niczych, w tym oczywiście Stowarzyszeń Robotników Chrześcijań
skich. Organizacje te posiadały własne sklepy, własną spółdzielczość 
i oczywiście były naturalną domeną wpływów kościelnych, gdzie ka
płani czujący potrzebę pracy społecznej i spółdzielczej mogli w pełni 
się realizować159. Natomiast ośrodki parafialne, w których kapłani 
należeli do organizatorów lub też stanowili zarząd zaliczyć należy do 
mniejszych. Potwierdzało by to też pewną regułę, że w parafiach wiej
skich lub małomiasteczkowych kapłani stanowili trzon aktywistów 
społecznych.

Zakończenie

W zakończeniu warto zastanowić się czy aktywność księży we 
wszelkiego rodzaju spółdzielczości, poza wyżej wymienionymi 
aspektami, była determinowana dodatkowymi czynnikami. Nie ulega 
wątpliwości, że udział kapłanów w organizacjach spółdzielczych 
niósł ze sobą próbę podporządkowania tych instytucji własnemu 
wpływowi. Był to proces dość zrozumiały i oczywisty. Kapłanów 
dodatkowo w tych przekonaniach utwierdzało stanowisko zwierzch
ności diecezjalnej. Biskup Łosiński 1 I 1911 r. wystosował do du
chowieństwa diecezji kieleckiej okólnik, w którym wzywał księży 
do zakładania m.in. kas pożyczkowo-oszczędnościowych, ale przede 
wszystkim nakazywał duchowieństwu „dbać o właściwy kierunek 
tych instytucji” i „popierać je szczerze i gorliwie”160. Zdanie to nie

158 Stąd w ięc  być m oże w yn ikał fakt braku duchow nych w śród osób  starających się  
o zorgan izow an ie stow arzyszeń  sp ółd zie lczych  na terenie dekanatu będzińsk iego; Por. 
A PŁ , RG P, sygn. 7638; sygn. 7658; sygn. 7971; sygn. 8257; sygn. 8419; sygn. 8583; 
sygn. 8 5 8 8 ; sygn. 8 6 6 7 ; sygn. 8701.
159 R. B e n d e r ,  Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w Królestwie Polskim 
(1905-1918), w: Chrześcijanin w świecie 1977, t. 9, nr 55, s. 42-45; A. W  ó y c i c k i , 
Chrześcijański ruch robotniczy w Królestwie Polskim. Monografia społeczna, Piotro- 
gród 1915.
160 „G azeta K ie leck a” 1911, nr 23 , s. 2.
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wymaga szczególnego komentarza, zważywszy na stanowisko Ło
sińskiego wobec WZSS.

Z drugiej strony pogląd o jednakowym stosunku przedstawicieli stanu 
kapłańskiego do spółdzielczości byłby dużym uproszczeniem. Jak wyka
zały badania dotyczące udziału duchowieństwa w organizacjach spół
dzielczych nie zawsze obecność księdza w zarządzie wiązała się z zaan
gażowaniem w prace tej instytucji. Udział danego kapłana mógł być tylko 
czysto honorowy. Niejednokrotnie również księża ograniczali się jedynie 
do zachęcania parafian do wstępowania w szeregi członków danej orga
nizacji spółdzielczej nie angażując się w działalność.

Przedstawione wyżej informacje w pełni potwierdzają tezę o po
wszechnym udziale duchowieństwa katolickiego diecezji kieleckiej 
w rozwój organizacji spółdzielczych. Oczywiście zaangażowanie to, 
jak też i motywy działań poszczególnych kapłanów były bardzo zróż
nicowane, podobnie zresztą jak linie podziałów wewnątrz dekanatów. 
Niemniej działalność pod szyldem spółdzielczości wpływała na wy
rwanie mas społeczeństwa polskiego, zwłaszcza mieszkańców wsi, 
z uśpienia i włączenia jej w nurt pracy społecznej, bezpośrednio przy
czyniając się do podnoszenia poziomu życia ludności polskiej w cięż
kich czasach zaborów.

T O M A SZ  D O M A Ń S K I

Le clergé du diocèse de Kielce face aux organisations 
agricoles et au mouvement coopératif, 
à la charnière des XIXe et XXe siècles

Résumé

Les inform ations présentées c i-d essus confirm ent la thèse selon laquelle le c lergé  
catholique du d iocèse  de K ielce, participa au dévelop pem en t d ’organisations 
agricoles. Il s ’agit surtout d'organisations gravitant autour de l ’A ssociation  Centrale 
A gricole. M êm e si à l ’époque, l ’opinion publique fut convaincue du faible  
engagem ent des prêtres dans le m ouvem ent coopératif agricole, d ’après les études 
réalisées, le soutien du clergé fut très important et effectif. Les résultats de ces  
recherches prouvent que lors de la création et de la m ise en service des coopératives
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agricoles, dans les années 1 907-1914 , 66  prêtres du d iocèse  de K ie lce  furent engagés, 
dont la plupart du décanant de B ędzin  et M iechów . Ce nom bre est important. B ien  
évidem m ent, la participation des prêtres, ainsi que les m otifs de leur activité, furent 
très variés. Il ne fait pourtant aucun doute que ces organisations eurent un caractère 
patronal. A insi, ceux qui initiaient les regroupem ents de coopératives agrico les, furent 
des propriétaires fonciers, des prêtres et des instituteurs populaires.

B ien évidem m ent, toutes les coopératives et organisations agrico les ne reçurent pas 
une sym pathie unanim e de la part du clergé catholique. Un m ouvem ent populaire 
autonom e, se développant rapidem ent et revendiquant l ’ém ancipation des paysans, par 
rapport à l ’in fluence ecclésia tiqu e et terrienne, fut à l ’origine des craintes du clergé. 
A insi, parmi les m ouvem ents populaires se développant à l'intérieur du R oyaum e de 
P ologn e, on trouvait le m ouvem ent de Zaranie (lié  à la revue Zaranie). Les prêtres de 
K ielce  furent convaincus de la nécessité  de lutter contre ce m ouvem ent. Leurs 
dém arches furent d ’autant plus intéressantes q u ’une partie im portante de ce groupe 
provenait des chaum ières. La polarisation des idées s ’effectuant assez  rapidem ent, 
l ’autorité du d io cèse  de K ielce , en la personne de l ’évêq ue Ł oziń sk i, fut repoussée  
dans le cam ps des farouches opposants au m ouvem ent de Zaranie. Si d ’une certaine  
m anière, cette situation ob ligea  une partie des prêtres à suivre l'évêque Ł oziń sk i, 
nom breux sont ceux qui luttèrent contre ce m ouvem ent de leur propre initiative.

La protection des paroissiens contre l ’abus des receleurs et des resquilleurs, fut 
l ’un des plus im portants facteurs d ’engagem ent du clergé, dans l ’activité des 
com pagn ies de crédit et des coopératives de consom m ateurs. A la charnière des X IX e 
et X X e s ièc les , 71 prêtres du d iocèse  de K ielce furent engagés dans cette activité. 
L ’en gagem en t de l'autorité paroissiale et le dévouem ent accom pagnant la création de 
ces associa tion s, m éritent d'être sou lign és. Il est aussi certain que la collaboration  
entre les organisateurs et les participants des associations précitées, ne fut pas toujours 
fructueuse. C ette affirm ation concerne surtout l ’attitude de l ’évêq ue Ł osiński v is-à -v is  
des coopératives. Les penchants autoritaires de l ’évêque ne lui perm ettèrent guère de 
rallier un grand nom bre de fidèles, en particulier dans la partie plus progressiste de la 
so c iété  p o lon aise, en revanche ils éveillèrent des controverses de taille. D es  
sentim ents am bivalen ts apparaissent à propos du soutien du clergé catholique à travers 
le slogan  « le sien au sien ». N éanm oins, les groupem ents de coopératives, 
entraînèrent le réveil des m asses de la société  p olon aise, surtout pour les habitants des 
cam pagnes, ainsi que leur intégration au rythme du travail socia l, tout en permettant 
une hausse du niveau de v ie  de la soc iété  polonaise au cours de la d iffic ile  période des 
partages.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybyło

T O M A SZ  D O M A Ń S K I -  doktorant A kadem ii Św iętokrzyskiej w  K ielcach , W ydział 
H um anistyczny  Instytutu H istorii. Prow adzi prace badaw cze z  zakresu historii m yśli 
sp ołeczn ej i politycznej K ośc io ła  kato lick iego  w  Polsce.

PIOTR ST E FA N IA K

KLASZTORY MNISZEK DOMINIKAŃSKICH 
RUSKIEJ PROWINCJI ZAKONU

Wprowadzenie

W dziejach dominikanów polskich od XVII w. mieliśmy do czy
nienia z terytorialnym podziałem na trzy prowincje zakonne: prowin
cję polską i wyodrębnione z niej prowincje -  ruską i litewską, a także 
powstałą w tym czasie obserwancką prowincję św. Ludwika Bertran
da. Za wyjątkiem litewskiej każda z prowincji posiadała obok klaszto
rów męskich także konwenty mniszek. Nie inaczej było i z prowincją 
ruską dominikanów. W przeciągu XVII w. na jej terytorium funkcjo
nowały cztery klasztory, a na przeszło rok przed sekularyzacją zako
nów z 1782 r. zarządzoną przez cesarza austriackiego Józefa II dołą
czono jeszcze dwa konwenty, wcześniej należące do prowincji pol
skiej, które po pierwszym rozbiorze znalazły się w Austrii, mianowi
cie domy w Przemyślu i Bełzie.

Prowincja ruska jako druga względem ważności wśród dominika
nów na terenie niegdysiejszej Rzeczpospolitej Obojga Narodów warta 
jest poznania poprzez przeprowadzenie historycznych studiów z jej 
dziejów. Niniejszym czyni się tego próbę poprzez zgłębienie losów 
mniszek z klasztorów, które znajdowały się pod jurysdykcją prowin
cjała ruskiego. Sprawa nie należała do łatwych, głównie z powodu 
braku wystarczającego materiału. Z okruchów, które się jednak za
chowały udało się przybliżyć, w mocno skróconej i pewnie nie po
zbawionej mankamentów, formie właściwej pionierskości, koleje 
dziejów czterech konwentów przez ponad dwieście lat współtworzą
cych monastyczny świat w kobiecym wydaniu o polskim, szlacheckim 
obliczu kresowym, dziś już zupełnie przeminiętym.

Materiał źródłowy związany ze wspólnotami dominikanek prowin
cji ruskiej dominikanów należy do dość skromnego. Przyczyny tego

„N asza P rzeszło ść” t. 108: 2 0 0 7 , s. 305 -336 .



306 PIOTR STEFANIAK

stanu rzeczy należy upatrywać w rozproszeniu i następnie zniszczeniu 
archiwaliów klasztornych po sekularyzacji zakonu w latach 1782- 
1784. Także akta, które znalazły się po 1918 r. na terenach Związku 
Radzieckiego zostały zaprzepaszczone, albo w najlepszym razie wciąż 
pozostają niedostępne dla badaczy. Także grupa dokumentów, które 
dotrwały do 1939 r. w archiwach polskich uległa zniszczeniu podczas 
II wojny światowej. Dlatego też obecnie dysponujemy materiałem 
źródłowym przechowywanym w następujących archiwach:
-  Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie,, rps. 

sygn. Kpi 1 (dwustronicowy dokument nie tytułowany z XVIII w. 
z klasztoru kamienieckiego), rps. sygn. Pr. 28. Inventarium rerum 
conventuum et ecclesiarum Provinciae Russiae prima visitatione..., 
rps. sygn. Ż-93. Summarium Documentorum. (akta dotyczące klasz
toru dominikanek w Żółkwi (1745-1802), Liber Consiliorum Ordi- 
nis Praedicatorum ab Ao 1664-1697 i Cathalogus Provinciae Rus
siae sub dictione russica. [1839].

-  Archiwum Generalne Zakonu Kaznodziejskiego u św. Sabiny 
w Rzymie, rps. sygn. XIV. Fondo Libri. liber LLL. pars. 3. De- 
scriptio Conventuum Provinciae Russiae S. Hyacinthi... Anno Do
mini 1756. (jest to relacja prowincjała Anioła Polikowskiego dla 
generała Jana Tomasza de Boxadors).

-  Archiwum Klasztoru SS Dominikanek w Świętej Annie, sygn. A 1, 
Reguła św. Augustyna hipponeńskiego biskupa, doktora kościelne
go i konstytucje sióstr wtórego habitu zakonu kaznodziejów, Kra
ków 1695.

-  Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Krakowie, rps. sygn. KK. 17. 
(akta lwowskich katarzynek).

-  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radzi
wiłłów. Dział V. rps. sygn. 3193. Dominikanki żółkiewskie (1695- 
1759, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, rps. sygn. BOZ 1732: 
Księga Wizytacyjna Polskiej Prowincji Dominikanów.

-  Państwowe Archiwum w Wiedniu, Dekreten a.d. galiz. Guber. rps. 
sygn. 34, 188, 191, 212., 229, 275, 293 i 303.

-  Archiwum Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie, rps. sygn. C4. 
Regestr sióstr zmarłych, rps. FI, F2, Cathalogus Confratrum ac So- 
rorum S. Custodis Angeli.
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-  Biblioteka Narodowa im Ossolińskich we Wrocławiu,
-  Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk (dalej BK). Descrip-

tio Conventus Camenecensis Sanctimonialis. (w:) Acta Provinciae
S. Hyacinthi...

Do zlokalizowania, a następnie do zbadania pozostają jeszcze akta 
w archiwum państwowym we Lwowie, gdzie znajdują się conajmniej 
dokumenty klasztoru lwowskich dominikanek. Rekonesans badawczy 
we Lwowie niedawno przeprowadził Marek Miławiecki OP z Archi
wum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, który natrafił na 
akta lwowskich mniszek Zakonu Kaznodziejskiego.

Ponadto wartość źródłową mają następujące druki: Pirawski, Rela- 
tio status almae Archidioecesis Leopoliensis, Lwów 1615, Józefowicz, 
Historia Archiepiscopatus Leopoliensis, Lwów 1854,. 67, P. H. Pruszcz, 
Forteca duchowna Królestwa Polskiego..., Kraków 1662 i M. Siey- 
kowski, Dni roczne, Kraków 1743. Bazę źródłową uzupełnia literatura 
przedmiotu, głównie dziewiętnastowieczna, która wielokrotnie uzu
pełnia luki w aktach i pozwala na bardziej szczegółowe zapoznanie się 
z fenomenem jakim bez wątpienia pozostają dominikanki z klaszto
rów kamienieckiego, lwowskiego, żółkiewskiego oraz nowogródz
kiego. I choć prace te są pisane wedle metod badawczych XIX w., to 
ich wartość pozostaje wysoka z uwagi na rzetelność i częstokroć 
kompetencje, autorów. Nie ustrzegły się jednak niektóre z prac, 
zwłaszcza jedna, pióra skądinąd dobrego historyka badacza dziejów 
dominikanów polskich, o. Jana Spieża, poważnych nieścisłości mocno 
zamazujących i tak wystarczająco skomplikowane dzieje klasztoru 
kamienieckiego. Opracowania traktujące o dominikankach prowincji 
ruskiej, które ukazały się w przeciągu ostatnich dwustu lat są nastę
pujące: P. Stefaniak, Klasztor dominikanek w Kamieńcu Podolskim 
1615-1866, „Collectanea Histórica” 3:2004, s.47-78; tenże, Dzieje 
mniszej dominikańskich z krajów słowiańskich, Kraków-Racibórz 
2007; J. A. Spież, Dominikanie w Kamieńcu Podolskim, w: Pasterz 
i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Jano
wi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, red. 
J. Wołczański, Kraków 2001, s. 269; J. Tokarski, Ilustrowany prze
wodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, Warszawa 2000, M. Bor
kowska, Klasztory Dominikańskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria 
1997; J. T. Petrus, Dawny kościół pw. św. Andrzeja i były klasztor
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P. P. Dominikanek, w: Kościoły i klasztory Żółkwi, Kraków 1994; 
J. Żmigrodzki, Nowogródek i okolice, Nowogródek 1931, J. Giżycki 
(Wołyniak), Zniesione kościoły i klasztory rzymsko-katolickie w daw
nej djecezji kamienieckiej, „Nova Polonia Sacra”, 1: 1928.; K. Kur
czewski, Biskupstwo wileńskie, Wilno 1912; W. Chotkowski, Historya 
polityczna klasztorów panieńskich w Galicy i, Kraków 1905; W. Pod- 
lewski, Święta Brygida królowa szwedzka i zakon je j pod regułą Zba
wiciela, Kraków 1892; S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziej
skiego w Polsce, Lwów 1861; Teka wileńska, 3: 1858, Wilno, s. 271; 
S. Barącz, Pamiątki Miasta Żółkwi, Lwów 1852.

W większości opracowania te mimochodem zajmowały się domini- 
kankami i to omal zawsze jedynie poszczególnymi klasztorami. Aby 
wypełnić lukę w braku komplementarnego ujęcia problemu zdecydo
wano się zebrać razem materiał badawczy o wszystkich wspólnotach 
mniszek prowincji ruskiej, przedstawić dzieje poszczególnych klaszto
rów i zastanowić się nad ogólnymi prawidłami towarzyszącymi domi- 
nikankom prowincji ruskiej, które żyły w podobny sposób jak ich sio
stry prowincji polskiej oraz klauzurowe zakonnice dominikańskie na 
całym świecie.

Zarys dziejów mniszek dominikańskich
prowincji ruskiej zakonu

Zanim w polskiej prowincji dominikanów dojrzał zamysł podziału 
i wyodrębniła się w nieuniknionym bólu ruska prowincja zakonu istnia
ły trzy klasztory mniszek dominikańskich (w Poznaniu od 1282 r., Wro
cławiu od 1294 r. i Raciborzu od 1299 r.) oraz grupa klasztorów tercjar- 
skich, które stopniowo ewoluowały w kierunku przyjęcia potrydenckiej 
klauzury i przekształceniu się w kilku przypadkach w regularne kon
wenty kontemplacyjne mniszek. W dobie odnowy potrydenckiej domi
nikanie w Polsce stali się jednym z największych zakonów, w XVIII w. 
powstało około 110 trwałych fundacji klasztornych a liczebność u pro
gu stulecia wynosiła 900 zakonników. W okresie 1596/7-1612 r. pod 
wpływem trwających kilkadziesiąt lat separatyzmów i walk zwłaszcza 
z klasztorem krakowskim dominikanów skupionych wokół ośrodka 
jakim był lwowski konwent Bożego Ciała doszło do wyodrębnienia się
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ruskiej prowincji zakonu zatwierdzonej w 1612 r.1 Na jej terenie obok 
dwunastu placówek męskich istniała wspólnota regularnych tercjarek 
we Lwowie jeszcze o średniowiecznej metryce. Brakowało jedynie 
w prowincji konwentów mniszek klauzurowych.

Tymczasem w Polsce w zakonie zaobserwowano pewną prawidło
wość, mianowicie w środowiskach petentek dominikanów, które sta
wały się częstokroć członkiniami świeckiego trzeciego zakonu św. 
Dominika od Pokuty pojawiła się dążność do zmiany sposobu życia 
na bardziej konwentualny. Wokół klasztorów kamienieckiego, lwow
skiego i nowogródzkiego tercjarki miały na tyle zdeterminowane 
przedstawicielki, że we współpracy z niektórymi z dominikanów za
początkowały proces fundacji i formowania się wspólnot żeńskich, 
planujących żyć wedle prawa mniszek o ścisłej klauzurze.

W 1615 r. Elżbieta Ciepłowska z Elżbietą Wieluńską i grupą ter
cjarek powołały pod patronatem przeora konwentu kamienieckiego 
i wikariusza tamtejszej kontraty zakonnej, Waleriana ze Lwowa 
wspólnotę regularną dominikanek, które niebawem przyjęły konsty
tucje mniszek Zakonu Kaznodziejskiego i stały się pierwszym 
w prowincji zgromadzeniem klauzurowym. Po czterech latach we 
Lwowie zadziałał podobny mechanizm, z tym, że tam regularne ter
cjarki wespół z penitentką dominikanów, panną Madrowiczówną 
i Cecylią Ignatkowską, mniszką kamieniecką powołały klauzurowy 
konwent dominikanek.

W 1654 r. tercjarki z fratemi przy klasztorze dominikanów w No
wogródku znalazłszy sobie fundatora w postaci rycerza maltańskiego 
Michała Dąbrowskiego podjęły życie klasztorne i uzyskały status 
mniszek. Wszystkie te trzy wspólnoty powstały na fali potrydenckiej 
żywiołowej odnowy życia duchowego i religijnego.

Początki istnienia klasztorów były trudne także z powodów licznych 
zawieruch wojennych. I tak w 1648 r. podczas oblężenia Lwowa przez 
wojska Chmielnickiego doszło do zdemolowania tamtejszego klasztoru 
zakonnic, który znajdował się poza obrębem murów miejskich i zabój
stwa dwóch mniszek. Siostry w Kamieńcu cały czas żyły w atmosferze 
zagrożenia tureckiego. Po uspokojeniu się czasów w 2. połowie stulecia

' j .  K ł o c z o w s k i ,  Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222-1972, zarys dziejów, 
w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, pod red. J. K ł o c z o w 
s k i  e g o, Warszawa 1975, s. 64.
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doszło do wzrostu zamożności zakonnic, które wszędzie powznosiły 
barokowe klasztory i będące dziełami sztuki świątynie.

W XVII w. nastąpił duży wzrost powołań zakonnych. Do furt 
klasztorów dominikanek zaczęły się tłumnie zgłaszać kandydatki. 
Wśród mniszek z całego obszaru słowiańskiego przeważał i to miaż
dżąco element szlachecki, marginalizując miejski. Przez całe stulecie 
liczne zastępy dominikanek ubogacały sobą święty świat monastycz
ny. Warto przywołać postacie niektórych sióstr: Elżbieta Ciepłowska 
i Zofia Wiktoria Potocka z Kamieńca Podolskiego czy Maria Helena 
Konarska z Żółkwi.

W końcu XVII w. pod wpływem sytuacji politycznej dominikanki 
z Kamieńca Podolskiego zmuszone zostały do opuszczenia zajętego 
w 1772 r. przez Turcję miasta i udały się na tułaczkę. Ostatecznie 
zatrzymały się w Warszawie, dając początek dwóm wspólnotom: 
w 1677 r. w Górze Kalwarii i 1682 r. w Żółkwi2.

W 1700 r. prowincja ruska miała trzy konwenty mniszek oraz czte
roosobową wspólnotę, która po 1699 r. próbowała wskrzesić klasztor 
w Kamieńcu Podolskim. Ostatecznie udało się w stolicy Podola doko
nać refundacji konwentu dzięki siłom zakonnym przysłanym ze Lwowa.

W tym stuleciu Polska znajdowała się w wirze niepokojów wojen
nych (konflikty za Szwecją, Rosją, wojny domowe, powstania i na 
koniec rozbiory), co niewątpliwie ujemnie odbijało się na klasztornej 
rzeczywistości. Przemarsze wojsk niosły ze sobą zniszczenia i biedę. 
Około połowy XVIII wieku, po względnym uspokojeniu się czasów, 
zakonnice podjęły proces samorzutnej reformy oraz odbudowy wła
snych pozycji ekonomicznych. Wówczas niektóre z klasztorów osią
gnęły znaczną zamożność. Przez około 50 lat mocno nasycona religij
nością epoka rokoka była dla mniszek pomyślna. Siostry jako dzieci 
swych czasów wszystko przeżywały bujniej: żarliwa i emocjonalna 
pobożność, której towarzyszyła wystawność życia zderzały się ze 
stagnacją intelektualną i doktrynalną. Mocno przestrzegały wytycz
nych konstytucji, co owocowało sporym gronem świątobliwych mni
szek reprezentujących klasztor lwowski: Michaliną Rzewuską, Alek
sandrą i Beatą Kossakowskimi, Teresą Potocką i Józefą Włodkówną 
ze Lwowa, Taidą Wiśniowieckąi Honoratę Ogińską ze Lwowa.

2 Zob. M. B o r k o w s k a ,  Klasztory Dominikańskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwa
ria 1997.

KLASZTORY MNISZEK DOMINIKAŃSKICH 31

Bełz -  współczesny widok zespołu klasztornego

Przemyśl -  klasztor podominikański (fot. współczesna)
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Dogodne dla rozwoju życia zakonnego czasy skończyły się wraz 
z nastaniem w trzeciej dekadzie XVIII w. epoki oświecenia. Prądy 
z niej płynące determinując dwory europejskie zaważyły na losach 
klasztorów. U schyłku stulecia doszło do unicestwienia klasztorów 
mniszek dominikańskich, które po pierwszym rozbiorze Rzeczpospo
litej znalazły się w obrębie monarchii Habsburgów. W 1772 r. pro
wincja ruska została przecięta granicą, w części zaboru austriackiego 
znalazły się dwa konwenty mniszek z tej prowincji, mianowicie 
lwowski i żółkiewski. W okrojonej Polsce pozostały dwa domy: ka
mieniecki i nowogródzki. Jak nigdy w historii polityka swą destruk
cyjną działalnością dotknęła zakon i rękami oświeceniowego władcy 
doprowadziła do zamknięcia większości domów męskich dominika
nów oraz cztery konwenty mniszek.

Nim jednak to nastąpiło Józef II oddzielił grupę klasztorów prowin
cji polskiej, które znalazły się w powołanej właśnie jednostce admini
stracyjnej -  Galicji, od władz polskiej prowincji i poddał jurysdykcji 
prowincjała dominikanów ruskich, któremu zabroniono kontaktu 
i łączności z wyższą władzą zakonną, i Stolicą Apostolską. W 1781 r. 
do prowincji ruskiej dołączono klasztory mniszek w Przemyślu3

3 Klasztor św. Katarzyny Sieneńskiej w Przemyślu wywodził się z luźnej grupy tercja- 
rek dominikańskich, których istnienie potwierdza dokument z 1591 r. Jednak regular
ny klasztor tercjarek powstał dzięki przybyciu do Przemyśla w 1595 r. dwóch kra
kowskich tercjarek -  Jadwigi Tarłówny i Magdaleny Dobrostańskiej. W 1606 r. do- 
minikanki wzniosły kaplicę i przystąpiły do budowy formalnego klasztoru. Do 1631 r. 
trwała batalia o zreformowany styl życia zakonnic a szybkie wzmocnienie karności 
zakonnic nastąpiło około połowy XVII w., kiedy już żyły w ścisłej klauzurze 
i cieszyły się licznym nowicjatem. Wówczas siostry wzniosły zabudowania klasztorne 
i barokowy kościół, który konsekrowany został w 1666 r. W tym czasie dominikanki 
przyjęły status mniszek.
W 1689 r. żyło w konwencie przemyskim blisko 30 sióstr, więc rozbudowały one 
klasztor i upiększyły do 1729 r. kościół. Pomyślność klasztoru trwała do 1772 r., 
kiedy Przemyśl znalazł się w zaborze austriackim. Nowa władza zrujnowała podstawy 
bytowe i organizacyjne konwentu i mimo, że siostry trudniły się wychowaniem 
i nauczaniem córek szlacheckich, doprowadziła do sekularyzacji wspólnoty.
Z powodu reorganizacji Kościoła katolickiego w Cesarstwie Austriackim klasztor 
znalazł się w prowincji ruskiej zakonu w 1781 r., a 6 września 1782 r. został zniesio
ny. Siostry zaopatrzono w pensje i rozpuszczono do domów rodzinnych. Ostatnia 
mniszka, Józefa Zachorowska żyła jeszcze w 1830 r. w Jaworowie. Zob. Archiwum 
Kurii Metropolitarnej obrządku łacińskiego w Przemyślu, rps. sygn. 2010 Przemyśl 
IV; Biblioteka Narodowa im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej BNO), rps. sygn. 
5469 II, Liber consiliorum...
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i Bełzie4. W następnym roku na terenie cesarstwa nastąpiła masowa 
sekularyzacja klasztorów kontemplacyjnych, uznanych przez Józefa II 
i jego matkę, Marię Teresę za zbędne oraz nieużyteczne społecznie. 
Z polskich dominikanek pierwsze utraciły klasztor mniszki z Żółkwi, 
który zniesiono 25 czerwca 1782 r. dekretem sekularyzacyjnym. 
Dzień wcześniej taki sam edykt otrzymały zakonnice lwowskie, jed
nak utrzymały się w swym klasztorze do 1 sierpnia. Natomiast domi
nikanki z Bełza 23 czerwca 1782, a następnie 5 stycznia 1783 r. dosta
ły propozycję, że zostanie zachowane ich zgromadzenie jeśli otworzą 
szkołę i połączą się z zakonem urszulanek, których trzy przedstawi
cielki sprowadzono z Pragi. Trzydziestotrzyosobowe grono sióstr 
przez dwa lata się zastanawiało i ostatecznie nie zdecydowało się zo
stać urszulankami, więc ich klasztor został zamknięty 13 września 
1784 r. Mniszki po kasacie udały się na tułaczkę: kilka z nich przenio
sło się do klasztoru dominikanek na Gródku w Krakowie, inne za
mieszkały u sakramentek we Lwowie, dwie -  Bogumiła Podhorodeń- 
ska i nieznana z imienia s. Maurówna -  znalazły przytułek w klaszto
rze brygidek w Łucku, pozostałe zapewne powróciły do swych do
mów rodzinnych.

4 Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP w Bełzie uformował się do 1647 r., kiedy 
grupa świeckich tercjarek dominikańskich rozpoczęła życie zakonne i następnie przy
jęła status konwentu mniszek. Klasztor należał do kontraty lubelskiej polskiej prowin
cji dominikanów. W 1647 r. dzięki fundacji Zofii Chodkiewiczowej zakonnice wznio
sły na peryferiach Bełza klasztor wraz z kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP. Po 
jego zniszczeniu w 1648 r. przez kozaków mniszki wzniosły już w centrum miasta 
obszerny barokowy klasztor z kościołem, który zasiedliły w 1659 r. Dominikanki 
bełskie wywodziły się z zamożnej szlachty wielkiego księstwa litewskiego, ich kon
went był liczny: wl771 r. gromadził 35 zakonnic, w 1777 r. żyło w nim aż 40 sióstr. 
Także uposażenie klasztoru było sowite. W okresie doby staropolskiej uchodził on za 
najzamożniejszy klasztor dominikanek w Polsce W 1743 r. mniszki wzniosły nowy 
murowany piętrowy klasztor na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem, do 
niego dobudowały obszerny kościół, zachowany do dziś i pełniący rolę cerkwi grec- 
ko-katolickiej św. Mikołaja. Dekret sekularyzacyjny dotknął dominikanki bełskie 
13 września 1784 r. Zob. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.(dalej 
AGAD), Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, rps. sygn. BOZ 1732, Księga Wizytacyj
na Polskiej Prowincji Dominikanów; Volumina legum, t. IV, pag. 420; M. S i e y -  
k o w s k i, Dni roczne, Kraków 1743, s. 8, Kraków 1743; J. T o k a r s k i ,  Ilustrowany 
przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, Warszawa 2000, t. 1, s. 17; Österrei
chisches Staatsarchiv w Wiedniu, Dekreten a.d. galiz. Guber. rps. sygn. 212, 293, 34, 
188, 191,229, 275,303.
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W XIX wiek wchodziło dziewięć osłabionych polskich żeńskich 
wspólnot dominikańskich, w tym dwie należące do prowincji ruskiej 
zakonu One to do połowy stulecia rozwijały się bez przeszkód. Rok 
1801 witały mniszki z Kamieńca Podolskiego i Nowogródka, znajdu
jące się pod zaborem rosyjskim, pierwsze od 1793 r. i drugie od 1795 r. 
żadna z tych wspólnot nie przetrwała do końca wieku. Jednak dzie
więtnaste stulecie mimo destruktywnego wpływu na konwenty poło
żone na obszarze wcielonym do cesarstwa rosyjskiego obfitowało 
u dominikanek w grono wybitniejszych mniszek, które z całą mocą 
trwały w swoim powołaniu i w uporze upatrywały środka do realizo
wania swego posłannictwa zakonnego. Na uwagę zasługują następują
ce zakonnice: Hermenegilda i Faustyna Roguskie, Willana Korsaków- 
na, Róża Kozlaninoff, Justyna Dobrzańska i Filomena Kmitt z Nowo
gródka oraz Cecylia Mianowska i Joanna Austutowiczówna z Ka
mieńca Podolskiego.

Do połowy XIX w. dominikanki rozwijały się bez przeszkód. Nie
mniej w latach trzydziestych klasztor w Kamieńcu Podolskim znalazł 
się w kryzysie personalnym i został zasilony trzema mniszkami z No
wogródka. Dopiero jednak po upadku Powstania Styczniowego losy 
położonych na terenie cesarstwa rosyjskiego klasztorów dominikanek 
zostały przesądzone. I choć już od lat czterdziestych XIX w. mniszki 
kamienieckie miały zamknięty nowicjat, to mogły mieszkać w swym 
klasztorze. Trwało to do likwidacji w 1866 r. diecezji podolskiej. 
Wówczas wysiedlono dominikanki do uznanego za etatowy klasztor 
karmelitanek trzewiczkowych w Dubnie. Stamtąd ostatnia zakonnica 
dominikańska, Joanna Austutowicz została w końcu stulecia przesie
dlona wraz z karmelitankami do opactwa benedyktynek w Sandomie
rzu, gdzie zaraz zmarła. Zakonnice nowogródzkie natomiast zostały 
wysiedlone ze swego klasztoru w 1864 r. i podzielono je na dwie gru
py - je d n ą  wywieziono do opactwa benedyktynek w Mińsku, skąd po 
kasacie tego klasztoru trafiły do opactwa cysterek w Kimbarówce nad 
Prypecią. Stamtąd trzy zakonnice po długich staraniach mogły prze
nieść się do etatowego klasztoru dominikanek w Świętej Annie 
w guberni piotrkowskiej. Druga grupa mniszek skierowana została do 
klasztoru brygidek w Grodnie, gdzie ostatnia dominikanka, Katarzyna 
Horkawiczówna zmarła w 1899 r.

Roku 1905, kiedy car wydał akt tolerancyjny doczekała tylko jedna 
mniszka klasztoru nowogródzkiego, Józefa Cieszkiewicz przebywają

KLASZTORY MNISZEK DOMINIKAŃSKICH 315

ca w klasztorze dominikanek w Świętej Annie pod Częstochową. 
Wraz z jej śmiercią 25 lutego 1913 r. przestały istnieć mniszki domi
nikańskie przynależne do ruskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Pozostała natomiast po nich niezwykła spuścizna w postaci jedyne
go znanego egzemplarza potrydenckich konstytucji mniszek domini
kańskich wydanych w Krakowie po polsku w 1695 r., których egzem
plarz jest przechowywany w archiwum klasztoru Świętej Anny, dokąd 
trafił z domu kamienieckiego. Konstytucje te są szczególnie cenne, 
gdyż stanowią jeden z pierwszych tekstów potrydenckiej reformy 
zakonu w Polsce, gdzie dominikanki przodowały zarówno w szybkości, 
jak i skuteczności wprowadzania odnowy.

Drugim skarbem spuścizny duchowej pozostaje niezwykle cenny, 
jednostkowy w skali zakonu w Polsce rękopis zwyczajnika klasztoru 
z XVIII w., który powstał w środowisku zakonnic żółkiewskich 
w postaci rękopiśmiennej książki, przepisanej ze starego egzemplarza 
w 1762 roku przez s. Dominikę Chomentowską i zatytułowany Zaba
wa codzienna powołanych na służbę Bożą, to jest o codziennym nabo
żeństwie, zwyczajach, obligacjach i powinnościach zakonnych, cór
kom Ojca św. i Patriarchy Dominika, ćwiczącym się w doskonałości 
duchowego życia służąca5. Rękopis zawiera przepisy życia liturgicz
nego i codziennego w klasztorze. Dzieło wydaje świadectwo dużej 
gorliwości mniszek, które w całej rozciągłości podjęły życie według 
Zabawy, komentującej i uzupełniającej regułę św. Augustyna i konsty
tucje sióstr Zakonu Kaznodziejskiego. Wydaje się słusznym osąd, iż 
Zabawa jest lokalnym wyrazem mocno zakorzenionej duchowości 
dominikańskiej, która kształtowała się w środowisku zakonnic kamie
nieckich oraz następnie żółkiewskich i nosi ślady rozwiązań tam wy
pracowanych i stosowanych.

Wartość dokumentu jest niezwykła, gdy się weźmie pod uwagę 
duży deficyt polskich źródeł całościowo dających wgląd w prawne 
mechanizmy rządzące przez dwa stulecia wszelkimi przejawami 
życia wewnętrznego i codziennego mniszek, w tym przypadku do
minikańskich.

5 BNO. rps. sygn. 6936 I, Zabawa codzienna powołanych na służbę Bożą, to jest o co
dziennym nabożeństwie, zwyczajach, obligacjach i powinnościach zakonnych, cór
kom Ojca św. i Patriarchy Dominika, ćwiczącym się w doskonałości duchowego 
życia służąca.
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M. Józefa C ieszk iew icz  z N ow ogród ka, ostatnia dom inikanka prow incji ruskiej
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1. KAMIENIEC PODOLSKI Immaculata Conception de BMV
(1615-1672) Niepokalane Poczęcie NMP

-  ŻÓŁKIEW S. Andreas Apostolus
(1682-1782) Św. Andrzej Apostoł

Kamieniec Podolski

Wspólnota mniszek dominikańskich w Kamieńcu Podolskim stano
wiła pierwszy formalny żeński klasztor w prowincji ruskiej zakonu. 
Uchodziła także za najstarszą i przez wiele lat jedyną grupującą zakon
nice w mieście. Jej początki były charakterystyczne dla polskich klasz
torów zakonu, gdzie tercjarki przyjmowały konwentualny sposób życia, 
by z czasem przekształcić się w mniszki dominikańskie. I w Kamieńcu 
tak było, z tą różnicą, że w tym przypadku mamy do czynienia z dwie
ma fundatorkami: wdową Elżbietą Wieluńską i panną Elżbietą Cie
pło wską, pieczętującą się herbem Pobóg. Ta druga została pierwszą 
przeoryszą klasztoru, któremu zabezpieczyła podstawy bytu material
nego i dała podwaliny rozwoju życia monastycznego1.

O samej Ciepłowskiej wiadomo tyle, że po konwersji 
z protestantyzmu jako gorliwa katolicka neofitka, została tercjarką do
minikańską i otworzyła azyl dla sierot oraz zakład wychowawczy dla 
ubogich szlachcianek. Rychło znalazła naśladowczynie a także moż
nych dobrodziejów (w tym Stanisława Lanckorońskiego, który sprzedał 
siostrom plac, a także Katarzynę z Sulimów Ulińska, która zakonnicom 
sprzedała dwór i plac) i mogła w 1615 r. założyć w Kamieńcu Podol
skim przy Ruskiej Bramie klasztor dla dominikanek oraz pobudować do 
1616 r. kościółek pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego też roku 
siostry przestały być tercjarkami, stając się mniszkami. Kapituła domi
nikanów prowincji ruskiej obradująca w 1617 r. w Konstantynowie 
usankcjonowała fundację mniszek, potwierdziła to i kolejna kapituła 
zebrana w 1619 r. we Lwowie.

Pierwsza kamieniecka przeorysza -  Elżbieta Ciepłowska -  gwaran
towała ścisłą obserwę, którą budowała w gronie gorliwego pierwszego 
pokolenia zakonnic. Wysiłki zostały zauważone przez wyższą władzę

1 A P P D , rps. sygn. Kpi 1 (dw ustronicow y dokum ent nie tytułow any z  X V III w.); 
B iblioteka K órnicka Polskiej Akadem ii Nauk (dalej B K ), D escrip tio  C onventus Ca- 
m enecensis Sanctim onialis, w: A cta Provinciae S. H yacinth i..., k. 40 .
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zakonną i gdy w 1619 r. dokonywała się fundacja klasztoru dominika- 
nek we Lwowie, z Kamieńca wezwano mistrzynię nowicjatu Cecylię 
Ignatkowską, która została pierwszą przeoryszą mniszek lwowskich2.

W połowie XVII w. klasztor w Kamieńcu Podolskim stał się liczny 
i zamożny. Jego ranga rosła zwłaszcza od momentu, gdy wstąpiła do 
zakonu wojewodzianka bracławska Zofia Wiktoria Potocka, córka 
Stefana, herbu Złota Pilawa (zm. 1631) i Marii Mohylanki, hospoda- 
równy wołoskiej z Jassów. Konwent w tym czasie obrósł różnymi 
dobrami, w tym i wsiami: Nowosiółki i Pudłowce, oraz dworem, po
łożonym opodal Wietrznej Bramy w Kamieńcu. Ów dwór, nabyty 
w 1643 r. został adaptowany na klasztor3. Remonty ruszyły w 1646 r. 
i trwały do 1672 r., kiedy w wyniku inwazji tureckiej na Podole zosta
ły przerwane. Po zdobyciu Kamieńca, wraz z obrońcami, szlachtą, 
duchowieństwem, mieszczaństwem i ludem mniszki musiały opuścić 
miasto 30 sierpnia 1672 r. i udać na tułaczkę w głąb kraju4.

Ostatecznie -  około 1675 r. -  dominikanki zatrzymały się w War
szawie, w posesji przy ul. Koziej na Krakowskim Przedmieściu. Tam 
zamieszkały do 1682 roku5. Na przebywające w Warszawie zakonnice 
zwrócił uwagę biskup poznański Stefan Wierzbowski, założyciel Góry 
Kalwarii i jej licznych klasztorów. W 1677 r. doszło w oparciu o naj
starsze siostry do fundacji klasztoru dominikanek-obserwantek w Gó
rze Kalwarii. Większości zgromadzenia jednak ta fundacja nie odpo
wiadała i pozostały w Warszawie, aby w 1682 r. doczekać się oferty 
króla Jana III Sobieskiego, dotyczącej przeprowadzki do Żółkwi, któ
ra nastąpiła jeszcze tego roku.

Żółkiew

Wspólnotę kamienieckich wygnanek, które osiadły po okresie tu
łaczki w Warszawie, do Żółkwi sprowadził król Jan III Sobieski. 
Konwent ten, na czele z przeoryszą Marią Heleną Konarską, nie po
trzebował dekretu erekcyjnego, gdyż był kontynuacją. Konieczne 
okazały się jedynie dokumenty uznające nową siedzibę sióstr.

2 J. G i ż y c k i  (W o ł y  n i a k), Zniesione kościoły i klasztory rzymsko-katolickie 
w dawnej djecezji kamienieckiej, „N ova Polonia Sacra”, 1: 1928 K raków, s. 302 .

3 A. J.[R o 11 e], Zameczki podolskie, W arszawa 1880, t. II, s. 274 .
4 J. G i ż  y  c k i, Zniesione..., s. 304.
5 [O. F I a 1 1], Góra Kalwarya czyli Nowy Jeruzalem, W arszawa 1854, s. 13.

K am ieniec Podolsk i -  Brama B atorego zw ana także W ietrzną
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Żółkiew -  zespół klasztorny jako lazaret podczas I wojny światowej
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Żółkiew - współczesny widok klasztoru



322 PIOTR STEFANIAK

Dzięki staraniom księdza Urbana Czechowicza metropolita lwow
ski Konstanty Samuel Lipski przyjął zakonnice do swej archidiecezji 
i za zgodą kapituły darował w dniu 5 sierpnia 1687 r. kościół św. An
drzeja w Żółkwi, który wcześniej przejściowo użytkowały benedyk
tynki6. Zatem w 1687 r. dominikanki żółkiewskie uzyskały osobowość 
prawną. Uposażeniem materialnym zajął się król Jan III Sobieski, 
który mniszkom przekazał 20 100 zł. oraz swe dziedziczne grunta 
w Żółkwi. Dodatkowo kazał pobudować dla zakonnic drewniany bu
dynek klasztorny na Glińskim Przedmieściu7.

Otrzymawszy dogodne warunki do rozwoju przybyłe z Warszawy 
dominikanki szybko zwiększyły swą liczebność i w 1690 r. mogły wysłać 
ekipę wspierającą odnowę klasztoru w Nowogródku8 a w 1699 r. wzno
wiły klasztor w Kamieńcu Podolskim, dokąd udały się cztery siostry, 
które do zakonu wstępowały jeszcze w Kamieńcu przed inwazją turecką9.

Początek XVIII w. dla mniszek okazał się łaskawy: dotąd drewnia
ne zabudowania przeobraziły się w obszerny murowany klasztor, do 
którego od zachodu przylegał barokowy jednonawowy kościół z du
żym chórem zakonnym usytuowanym na piętrze i od części ogólnodo
stępnej oddzielony kratą klauzurową.

W świetle przeprowadzonej w 1708 r. przez prowincjała Tomasza 
Kruszewskiego wizytacji jawi się nam kościół wyposażony: w trzy 
ołtarze -  w tym jeden poświęcony Matce Bożej, której obraz czczony 
jako łaskami słynący posiadał wota i korony -  ambonę, liczne reli
kwie, paramenty, 15 ornatów i bieliznę kościelną10. Także klasztor, 
w którym zakonnice żyły w ścisłej klauzurze i zachowywały wzorową

6 A rchiw um  A rchidiecezji L w ow skiej w  K rakowie, rps. sygn. KK. 17, k. 688-692;  
A P P D , Liber C onsiliorum  Ordinis Praedicatorum ab A o 1664-1697; S. B a r ą c z ,  
Pamiątki Miasta Żółkwi, L w ów  1852, s. 47 , 85; J ó z  e f  o w  i c z, dz. cyt., t. 4 0 , s. 45.
7 J. T. P e t r u s ,  Dawny kościół pw. św. Andrzeja i były klasztor P. P. Dominikanek, 
w: Kościoły i klasztory Żółkwi, Kraków 1994, s. 171; S. B a r ą c z ,  Pamiątki..., s. 47.
8 J. T. P e t r u s, dz. cyt., s. 171.
9 W w yniku w ojn y  z 1698 r. i następnie pokoju w  K arłow icach P odole pow róciło  do 
Polski i by ło  m ożna od now a zaczynać organizację życia  zakonn ego  w  K am ieńcu. 
M iędzy 1699 a 1702 r. w  sto licy  Podola pojaw iły  się cztery daw ne kam ienieckie  
profeski przybyłe z żó łk iew sk ieg o  klasztoru dom inikanek. Jednak w ob ec  trudności 
i szybkiej śm ierci sióstr dz ie ło  upadło. Zob. S. B a r  ą c  z , Pamiątki..., passim .
10 A P P D , rps. sygn. Pr. 28 , Inventarium rerum conventuum  et ecclesiarum  Provinciae
R ussiae prima v is ita tio n e ..., kk. 77-79; A PPD , rps. sygn. Ż -98 , Akta d otyczące  k lasz
toru dom inikanek w  Ż ółkw i (17 4 5 -1 8 0 2 ).
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obserwancję, wedle protokołu wizytacyjnego zawierał archiwum, 
a w nim 19 dokumentów z przywilejami oraz prawami własności11.

Konwent dominikanek żółkiewskich cieszył się dużą estymą wśród 
okolicznej szlachty. Warto niniejszym wspomnieć o dwóch przypad
kach relacji mniszek z tym środowiskiem, otóż 1 lipca 1722 r., jak 
o tym powiada świadectwo przeoryszy Róży Ropelewskiej, w koście
le klasztornym, podczas mszy św. szaleństwo opuściło szlachciankę 
Mariannę Pandziszowską, a w 1769 r. miała miejsce konwersja z lute- 
ranizmu chorążyny Joanny Brzozowskiej12.

Gdy zaś chodzi o materialną kondycję wspólnoty, to należy podkre
ślić, że zakonnicom dobrze się wiodło, zwłaszcza odkąd królewicze 
Jakub i Konstanty Sobiescy dokonali w 1735 r. zapisu 1 500 zł na dob
rach żółkiewskich na rzecz sióstr, dodając jeszcze sporą liczbę przy
wilejów, w zamian za co mniszki, w ramach oblig, zobowiązane były 
do modlitw za ród Sobieskich13. Mając tak hojnych dobrodziejów nie 
dziwi fakt, że dochód klasztoru w 1764 r. wyniósł 70 350 zł.

Sowita oprawa materialna w połowie XVIII w. służyła dwunastu 
mniszkom, które w 1756 roku przebywały w klasztorze św. Andrzeja. 
Ich ilość plasowała wspólnotę w środku, gdy chodzi o liczebność za
równo polskich dominikanek, jak i innych mniszek14.

Z kręgu duchowości dominikańskiej tego klasztoru, który zapewne 
zachowywał elementy tradycji zakonnic kamienieckich, pochodzi jedy
ne zachowane, stąd niezwykle cenne dzieło dokumentujące realia życia 
wewnętrznego i codziennego mniszek Zakonu Kaznodziejskiego z tere
nów Rzeczpospolitej Polskiej. Rzecz w głównej mierze uzupełnia kon
stytucje zakonne i podaje rozwiązania właściwe dla polskiej lokalnie 
wypracowanej rzeczywistości klauzurowych klasztorów św. Dominika. 
Wolumin aktualnie przechowuje Biblioteka Narodowa im Ossolińskich 
we Wrocławiu15 i jest sporządzoną w 1762 r. przez mistrzynię nowicjatu

11 A PPD , Inventarium ...; A PPD , Liber consiliorum ... A o  1664-1697; A G A D , A rchi
w um  R ad ziw iłłów , D ział V , rps. sygn. 3193 , Dom inikanki żó łk iew sk ie  (1 6 9 5 -1 7 5 9 /
12 B a r ą c  z, Pamiątki..., passim .
13 W. C h o t k o w s k i ,  Historya polityczna klasztorów panieńskich w Galicy i, Kra
ków  1905, s. 121.
14 A G O P, rps. sygn. X IV , Fondo Libri, liber LLL, pars. 3, D escriptio C onventuum  
Provinciae R ussiae S. H yacinthi... Anno D om ini 1756, k. 959-960. (jest to relacja 
prow incjała A n io ła  P o lik ow sk iego  dla generała Jana T om asza de B oxadors).
15 B N O , rps. sygn. 693 6  I.
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Dominikę Chomentowską kopią starej księgi i nosi tytuł: Zabawa co
dzienna powołanych na Służbę Bożą, to jest o codziennym nabożeń
stwie, zwyczajach, obligacjach i powinnościach zakonnych, Córkom 
Ojca Św. i Patriarchy Dominika, ćwiczącym się w doskonałości ducho
wego życia służące. Inkunabuł pozostaje prawdziwym rarytasem jako 
kompendium wiedzy o codzienności staropolskich dominikanek klauzu
rowych i z tego powodu jest nieocenionym źródłem historycznym jako 
jedyny zachowany polski zwyczajnik zakonnic dominikańskich.

Okres pomyślności wspólnoty, tak rozwiniętej pod względem du
chowym jak i materialnym, skończył się w 1770 r., kiedy zaraza, któ
ra objęła południowo-wschodnie połaci Rzeczpospolitej, dotarła do 
Żółkwi. Zakonnice zbiegły w pobliskie lasy dzibułeckie, co jednak nie 
uchroniło siedmiu z nich od śmierci16. Po powrocie doszło do odro
dzenia -  także w wymiarze ekonomicznym. Klasztor dominikanek 
żółkiewskich był tak dalece zamożny, iż mógł pozwolić sobie na to, 
aby przeorysza Józefa Białobocka w 1779 r. pożyczyła Radziwiłłom 
12 000 zł, więc sporą sumę pieniężną17. Radziwiłłowie nie byli wszak 
jedyną tego typu klientelą mniszek.

W momencie wcielenia Żółkwi do Austrii w wyniku I rozbioru Pol
ski w konwencie św. Andrzeja żyło 25 dominikanek. Tyle też sióstr 
doczekało zarządzonej w dniu 25 czerwca 1782 r. kasaty klasztoru. 
Zakonnicom rząd cesarski skonfiskował klucz Bogdanówka złożony 
z dwóch wsi i dwu folwarków o łącznej wartości 1 008 florenów oraz 
wieś Derewnię. Mniszki zostały sekularyzowane, otrzymały lichą rzą
dową zapomogę i rozproszyły się udając do domów rodzinnych. Jedną 
z przyczyn kasaty klasztoru była danina królewska w postaci legatu, 
który po rozbiorach miał obciążać skarbiec cesarski zobowiązany do 
wypłaty sum legowanych. Jak wiadomo, skąpstwo Habsburgów prze
wyższało ogromem ich dostojeństwo, więc należności tego typu nie 
wchodziły w rachubę. Drugim czynnikiem była nieduża odległość Żół
kwi od Lwowa, gdzie kasaty ominęły trzy klasztory żeńskie trudniące 
się edukacją, więc pozostawienie klasztoru w pobliskiej Żółkwi, który 
mógłby podjąć podobną działalność, okazało się niemożliwe.

16 B a r ą c  z, Pamiątki..., s. 64.
17 A P P D , rps. sygn. Ż -93 , Sum m arium  D ocum entorum , (S p is w ierzycie li klasztoru  
z  lat 1744-1776).
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2. LWÓW S. Catharina Senensis,
(1616-1782) Św. Katarzyna Sieneńska

katarzynki

We Lwowie od 1393 r. funkcjonowały regularne tercjarki domini
kańskie, żyjące w niewielkim klasztorze św. Dominika, założonym 
przez Magdalenę Ormiankę, które w pierwszych dziesięcioleciach 
XVII w. zostały zreformowane w duchu trydenckim przez również się 
odnawiających dominikanów prowincji ruskiej1. Równocześnie ta 
młoda wówczas prowincja posiadała rozkwitający klasztor mniszek 
dominikańskich w Kamieńcu Podolskim. Splot tych dwóch faktów 
stał u podstaw powstania drugiego w prowincji klasztoru mniszek.

Bazą materialną fundacji trzeciego żeńskiego domu dominikanek 
we Lwowie6 był posag Konstancji Mądrowiczówny, późniejszej za
konnicy, która podjęła inicjatywę lwowskich dominikanów z klasztoru 
Bożego Ciała2. Do Konstancji dołączyło się kilka tercjarek z klasztor- 
ku św. Dominika, a przeoryszą została sprowadzona z Kamieńca Po
dolskiego mistrzyni Cecylia Ignatkowska3. Klasztor o nieznanej pier
wotnej lokalizacji stał się faktem w 1619 r., co potwierdza wypowiedź 
arcybiskupa lwowskiego Jana Andrzeja Próchnickiego, który stwier
dził: nowy jest klasztor św. Katarzyny Sieneńskiej, podległy trosce 
i władzy dominikanów4.

Zmiana miejsca zamieszkania nastąpiła po pożarze w 1627 r., kiedy 
mniszki dzięki proboszczowi lwowskiemu ks. Mikołajowi Sokolnic- 
kiemu przeprowadziły się na Halickie Przedmieście i tam wzniosły 
swą ostateczną siedzibę z kościołem dedykowanym św. Katarzynie ze 
Sieny. Równo po 10 latach, czyli w 1637 r., cały zespół klasztorny 
spłonął. Jednak siostry szybko go odbudowały. Wspólnota w tym 
czasie zaczęła się intensywnie rozwijać zarówno na płaszczyźnie du
chowej, jak i materialnej. Warto dla zilustrowania religijnego nasta
wienia sióstr podać przykład: oto w 1641 r. zamożne grono dwudzie
stu pięciu mniszek odpowiedziało na duchowe zapotrzebowanie epoki

1 P. P r u s z  c z, Forteca duchowna Królestwa Polskiego..., Kraków 1662, passim .
6 D w a poprzednie n ależały  do tercjarek: jeden za łożon y  w  końcu XIII w. przez bł. 
K onstancję A rpadów nę, zm arłą w  1301 r., i drugi -  istniejący w  latach 1397-1740 .
2 S. B a r ą c z ,  Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, L w ów  1861, t. 2, s. 519.
3 J. G i ż y  c k i, Zniesione... , s. 304.
4 P i r a w  s k i, Relatio status almae Archidioecesis Leopoliensis, L w ów  1615.
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i wpisało się gromadnie do bractwa Aniołów Stróżów, działającego 
przy klasztorze benedyktynek we Lwowie.

W 1644 r. miał miejsce nietypowy w historii dominikanek przypa
dek: otóż lwowskie córki św. Dominika zostały przez arcybiskupa 
Stanisława Grochowskiego obłożone interdyktem za kontakty z nieja
ką Elżbietą Kampianową5. W rzeczywistości jednak anatema była 
wyrazem niechęci, jaką do całego Zakonu Kaznodziejskiego pałał 
metropolita lwowski, nie zaś skutkiem faktycznych wykroczeń zakon
nic, których gorliwość pozostawiła ślad w klasztornej tradycji.

Zapoczątkowane przez Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie po
wstanie również siostrom lwowskim przyniosło zniszczenie. Podczas 
oblężenia Lwowa w dniu 8 października 1648 r. klasztor dominikanek 
został spalony, a Kozacy zamordowali dwie mniszki -  Hiacyntę 
Symptkowiczównę (Samkowiczównę) i siostrę Kunegundę6. Kolejne 
spore szkody przyniosło zakonnicom dobywanie Lwowa w 1655 r. 
przez Chmielnickiego. Czasy stały się trudne: wciąż trwało zagrożenie 
kozackie, szwedzkie, siedmiogrodzkie, na które nałożyło się niebezpie
czeństwo ze strony Turcji. Zatem w 1672 r. zaczęły Lwów opuszczać 
różne zakonnice, w tym i dominikanki. Jedna z nich -  Wiktoria Zaleska 
-  znalazła azyl w klasztorze mniszek swego zakonu w Przemyślu. Sytu
acja, w której dochodziło do kilkakrotnego opuszczania siedziby uległa 
normalizacji w 1676 r. W roku następnym klasztor tętnił życiem; za
chowała się anegdotka o moście oberwanym pod ciężarem tłumów 
spieszących na uroczystości obłóczynowe u dominikanek. Odtąd 
wspólnota rozwijała się pomyślnie, mimo, że w 1695 r. uciekała przed 
Tatarami, a w 1704 r. została ograbiona przez Szwedów.

Poziom życia kontemplacyjnego u lwowskich katarzynek (tak 
lokalnie zwano dominikanki) był ugruntowany i mocno obser- 
wancki, więc w 1708 r. trzem zakonnicom władze zakonne poleciły 
reaktywowanie klasztoru w Kamieńcu Podolskim7. Trud ten podję
ła przeorysza w latach 1705-1708, Barbarda Karczewska, która do 
Kamieńca wyjechała wraz z siostrami Abnielą Niedźwiecką i Feli- 
cjanną Ważyńską.

5J ó z e f o w i c z ,  Historia Archiepiscopatus Leopoliensis, Lwów 1854, s. 67.
6 B a r ąc  z, Rys ..., s. 519.
7 J. G i ż y c k i, Zniesione..., s. 304.
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Lwów -  klasztor dominikanek (fot. z okresu przedwojennego)
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Podczas pomyślnej doby saskiej rozkwitło u sióstr lwowskich życie 
klasztorne. Na zewnątrz ujawniło się to wzniesieniem w latach 1722- 
1729 jednonawowego, barokowego kościoła z trzykondygnacyjną 
wieżą. Świątynię św. Katarzyny Sieneńskiej w 1729 r. konsekrował 
arcybiskup lwowski Jan Skarbek, który w 1731 r. wydał świadectwo
0 zachowywaniu przez mniszki ścisłej klauzury potrydenckiej. Nieste
ty, już w rok później pożar zniszczył klasztor, a wspólnota przez na
stępne 20 lat borykała się z dużym niedostatkiem.

Trudności materialne raczej nie wpłynęły znacząco na życie we
wnętrzne sióstr, które przeżyły chwile doniosłych radości w związku 
z uroczystościami koronacji cudownego wizerunku Matki Boskiej 
malowanej ręką św. Łukasza, łączonego przez tradycję z osobą bł. 
Konstancji Arpadówny, a odbierającego cześć u lwowskich domini
kanów (dziś w Gdańsku, w bazylice św. Mikołaja). W dniu 30 czerw
ca 1751 korony na obraz w procesji ruszyły do kościoła dominikanek, 
gdzie podczas kazania spoczywały na ołtarzu, by następnie udać się 
w dalszą drogę. Sam obraz Matki Bożej Zwycięskiej już po koronacji
1 lipca 1751 r. peregrynując we wspaniałej arce nawiedził świątynię 
mniszek w drodze z błoń, gdzie ceremonie były sprawowane, do ko
ścioła Bożego Ciała.

Wiek XVIII obfitował w klasztorze katarzynek lwowskich licznymi 
świątobliwymi siostrami, których nie przeraziło ubóstwo klasztoru. 
Przywołajmy niniejszym postaci Józefy Włodkówny (zm. 1738), 
Aleksandry i Beaty Kossakowskich (zm. 1756), Michaliny Rzewu
skiej (zm. 1757) czy Teresy Potockiej (zm. 1757)8.

Przy okazji dodać wypada, że lwowski klasztor upodobały sobie 
liczne arystokratki (rzecz nieczęsta u polskich dominikanek, składają
cych się przeważnie ze średniej szlachty). Za furtą św. Katarzyny żyły 
córki takich rodów jak -  Czetwertyńscy, Ogińscy (Honorata), Potoccy 
(Elżbieta, Joanna, Marianna i Teresa), Szolajscy (Dorota), Kossakow
scy, Rzewuscy, Zamoyscy (Eufrozyna), Poniatowscy (Cecylia) czy 
Marchoccy (Salomea). Do materialnego odrodzenia klasztoru w połowie 
XVIII w. walnie przyczyniła się słynna we Lwowie i całym wojewódz
twie ruskim arystokratka, następnie mniszka u św. Katarzyny -  Taida 
Teofila z Leszczyńskich Wiśniowiecka (1680-1757). W 1764 r. klasztor

8 S.  B a r ą c z ,  Rys..., s. 51 9 -5 2 0 .

miał 110 387 zł. czystego kapitału9. Pewna jego część pochodziła od 
s. Taidy.

Upadek konwentu przyszedł wraz z rozbiorami Rzeczpospolitej. 
W grudniu 1773 r. Austriacy zajęli Lwów. Klasztor dominikanek zo
stał, w ramach oświeceniowych reform Habsburgów, poddany władzy 
biskupiej, a jego majątek spisano. Także kandydatkom, chcącym 
wstąpić do zakonu, podwyższono wiek do 24 roku życia.

W 1777 r. wspólnota liczyła 51 mniszek10, które w następnym roku 
doznały pożaru dopełniającego dzieła zniszczenia. Siostry tylko czę
ściowo zdołały się podnieść z biedy. Ostatecznie klasztor św. Kata
rzyny Sieneńskiej we Lwowie, zamieszkany przez 25 mniszek, został 
skasowany 1 sierpnia 1782 r., gdy wręczono dominikankom dekret 
sekularyzacyjny Józefa II wystawiony 24 czerwca 1782 r. Siostry się 
rozproszyły: dziesięć udało się do klasztoru brygidek w Łucku, dwie 
osiadły u benedyktynek łacińskich we Lwowie i po jednej przyjęły 
szarytki lwowskie i dominikanki piotrkowskie. Od tych ostatnich Ko
lumba Grabowska przeniosła się do klasztoru dominikanek w Socha
czewie. O losach pozostałej jedenastki zakonnic z powodu braku ar
chiwaliów niczego nie da się powiedzieć.

Ostatnia znana z personaliów lwowska dominikanka, Teresa Barbara 
Bystrzej owska, zmarła w 1818 r. w klasztorze benedyktynek we 
Lwowie". Wcześniej jednak, bowiem tuż po kasacie w 1782 r., mają
tek klasztoru oszacowany na 272 374 floreny został włączony do fun
duszu religijnego. Kościół natomiast oddano Cerkwi bizantyńsko- 
ukraińskiej, a budynek poklasztomy wynajęto osadnikom niemieckim.

Ciekawym epizodem z czasów, gdy zespół klasztorny pełnił funkcję 
grecko-katolickiego seminarium duchownego, jest to, że w końcu 1879 r. 
Adam Chmielowski, czyli późniejszy święty Brat Albert, na galerii 
kościoła -  wtedy cerkwi Świętego Ducha, z uwagi na wielkie pseudore- 
nesansowe okna, ustawił sztalugi i do połowy 1880 r. pracował nad 
najsłynniejszym i najukochańszym swym obrazem -  Ecce Homo.
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9 T am że, s. 519.
10 S. B a r ą c  z, Żywoty sławnych Ormian w Polsce, L w ów  1870. passim .
11 A rchiw um  B enedyktynek Lw ow skich w  K rzeszow ie, rps. sygn. C 4, Regestr sióstr  
zm arłych.
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3. NOWOGRÓDEK Nomen Mariae et S. Rosa de Lima
(1654-1864) Imię Maryi i św. Róża z Limy

Ten klasztor mniszek dominikańskich powstał w 1654 r. w oparciu 
o penitentki (może nawet tercjarki) miejscowego konwentu św. Jacka, 
które dzięki fundatorowi Michałowi Dąbrowskiemu, kawalerowi mal
tańskiemu, podjęły regularne życie zakonne. W 1654 r. stanęły muro
wane budynki klasztorne, a siostry zyskawszy status mniszek przyjęły 
ścisłą klauzurę1. Wspólnota została zatwierdzona zarówno przez Sto
licę Apostolską, jak i zakon reprezentowany przez generała Jana 
Chrzciciela de Marinis. Niestety, żaden z dokumentów z tego czasu 
się nie zachował.

Wojna z Rosją, która niebawem objęła tereny Rusi Czarnej, prze
szkodziła dominikankom nowogródzkim w rozwoju. Dopiero w 1678 r. 
Helena z Brzuchowskich Protasewiczowa, pisarzowa ziemska nowo
gródzka, okazała mniszkom hojną przychylność i stała się drugą fun
datorką konwentu, mającego za patronkę kanonizowaną w 1671 r. 
dominikankę -  Różę z Limy.

Zasadniczy natomiast zwrot w kierunku rozkwitu nastąpił w 1690 r., 
gdy Michał Dąbrowski zaczął wznosić przy klasztorze św. Róży Limań- 
skiej okazały kościół barokowy, który jeszcze tego roku został konsekro
wany i otrzymał wezwanie Imienia Maryi2. W tymże 1690 roku, gdy 
zespół klasztorny był już gotowy, do podupadłego uprzednio konwentu 
przybyła grupa sióstr z Żółkwi. Zostały owe mniszki gwarantkami sku
teczności wprowadzenia ścisłej obserwy we wspólnocie nowogródzkiej.

Liczne wojny, do końca XVIII w. przetaczające się przez obszar 
Rzeczpospolitej, spowodowały zamęt w klasztorze i stąd wynika zu
pełny brak dokumentów dotyczących dominikanek z Nowogródka aż 
po rok 1795. W wyniku trzeciego rozbioru Polski Nowogródek został 
wcielony do Rosji, zatem klasztor wszedł w okres stopniowego upad
ku zakończonego kasatą. Nim jednak to nastąpiło, na przełomie stule
ci siostry prowadziły szkołę klasztorną dla szlachcianek, potwierdzoną 
źródłowo w latach 1798-18043.

1 Teka wileńska, 3: 1858 Wilno, s. 271.
2 K. K u r c z e w s k i ,  Biskupstwo wileńskie, Wilno 1912, s. 472; J. Ż m i g r o d z k i ,  
Nowogródek i okolice, Nowogródek 1931, s. 34.
3 K. K u r c z e w s k i, dz. cyt., s. 304.
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W pierwszym dziesięcioleciu XIX w. zakonnice zrezygnowały 
z nauczania i podjęły życie w ścisłej klauzurze, które jednak zakłóciła 
kampania napoleońska, kiedy dwukrotnie przez Nowogródek przecią
gnęli rabując wszystko żołnierze francuscy. Po Kongresie Wiedeńskim 
miasto zostało przydzielone ponownie Rosji.

W latach trzydziestych XIX w. klasztor zaliczał się do stosunkowo 
ludnych: w 1832 r. żyło w nim 16 mniszek. Tego też roku cztery sio
stry udały się do klasztoru dominikanek w Kamieńcu Podolskim, by 
swą obecnością wzmocnić wprowadzoną tam właśnie odnowę4. 
Wówczas klasztor należał już do litewskiej prowincji dominikanów, 
gdyż ujął go wydany w 1893 r. katalog klasztorów tej prowincji.

Pomyślność konwentu nowogródzkiego została zachwiana przez 
decyzję carską z 16 marca 1847 r., na mocy której skonfiskowano 
całość dóbr zakonnic, w tym dwa zasobne majątki Mogilnica i But- 
browszczyzna. Mimo przeciwności wspólnota sióstr rozwijała się; 
w 1862 r. osiągnęła liczbę 20 mniszek. Ponadto skromne zasoby fi
nansowe pozwalały na utrzymanie kościoła, który uchodził za ślicznie 
utrzymany5.

Klasztor o obsadzie, w myśl wytycznych fundatora, składającej 
się z zakonnic -  karmazynowych szlachcianek, upadł pod falą repre
sji, jakie objęły naród polski i Kościół katolicki po stłumieniu zrywu 
niepodległościowego z 1863 r. Dekret kasacyjny wydany przez cara 
Mikołaja II w dniu 27 października 1864 r. ugodził także i nowo
gródzką wspólnotę sióstr. Klasztor został zamknięty i 29 listopada 
1864 r. wspólnota została podzielona na dwie grupy: pierwszych 10 
mniszek wraz z przeoryszą Kazimierą Niedźwiecką przeniesiono do 
klasztoru benedyktynek w Mińsku6, druga dziesiątka zakonnic na
stępnego dnia musiała wyjechać do zbiorczego klasztoru brygidek 
w Grodnie7.

Istnieje w klasztorze dominikanów w Świętej Annie tradycja, że 
bezpośrednią przyczyną tak nagłej likwidacji klasztoru było danie

4 APPD, Elenchus Patrum ac Fratrum Provinciae Lithuanae S. Angeli Custodi Ordinis 
Praedicatorum.
5 Ż m i g r o d z k i, dz. cyt., s. 34.
6 Archiwum Benedyktynek Wileńskich w Żarnowcu, rps. sygn. A20, Kronika Sióstr 
Benedyktynek w Mińsku,
7 W. P o d l e w s k i ,  Święta Brygida królowa szwedzka i zakon je j pod regułą Zbawi
ciela, Kraków 1892, s. 119-120.
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habitu, albo przyjęcie profesji od s. Hiacynty Michałowskiej, mimo że 
dominikankom nowogródzkim zamknięto nowicjat7

Dominikanki, które znalazły się w Grodnie, wymarły tam do końca 
wieku. Ostatnia z nich -  Katarzyna Florkiewiczówna -  figuruje 
w nekrologu pod rokiem 1899. Natomiast część przesiedlona do Miń
ska musiała (po pochowaniu 2 sióstr) opuścić klasztor benedyktynek 
i osiąść w opactwie cysterek w Kimbarówce nad Prypecią. Tam zmar
ły cztery dominikanki, a trzy ostatnie: Filomena Kmitt, Józefa Bara- 
nowska-Cieszkiewicz i Hiacynta Michałowska, po wielu staraniach 
u rządu, znalazły w 1885 r. przytułek w etatowym klasztorze mniszek 
swojego zakonu w Świętej Annie pod Przyrowem.

Tam, wśród zgromadzonych dominikanek z Piotrkowa i mariawitek 
z Częstochowy, zakończyła się, wraz ze śmiercią w 1913 r. siostry Józefy 
z Baranowskich Cieszkiewicz8, dwustupięćdziesięciodziewięcioletnia 
historia nowogródzkiego konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego.

Nowogródek -  widok klasztoru (I pol. XX wieku)

7 Informacja udzielona autorowi przez s. Paulę Grajewską, nieżyjąćą już dziś 
dominikankę ze Świętej Anny, która pamiętała o takiej ustnej tradycji.
8 ADSA, rps. sygn. A3, Kronika..., passim.
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4. KAMIENIEC PODOLSKI S. Michael Archangelus
(1708-1866) Św. Michał Archanioł

Po odzyskaniu Kamieńca Podolskiego w początku XVIII w. można 
było rozważyć ponowne założenie w mieście klasztoru dominikanek. 
W 1699 r. z klasztoru żółkiewskiego przyjechały cztery starsze sio
stry, które swe profesje składały jeszcze w Kamieńcu. Próbowały one 
reaktywować klasztor, jednak niebawem kolejno powymierały. Dopie
ro więc w roku 1708 trzy mniszki z lwowskiego konwentu św. Kata
rzyny ze Sieny wznowiły klasztor kamieniecki. Uczyniły to na prośbę 
władz ruskiej prowincji dominikanów. W 1712 r. staraniem przeory
szy Barbary Karczewskiej zakonnice przeprowadziły się do nowej 
siedziby, położonej w pobliżu klasztoru franciszkanów, nieodległe od 
dominikanów rezydujących u św. Mikołaja. Tam, na nowym miejscu 
wzniesiono do 1713 r. klasztor. Powstał on na gruntach dawnego pro
wincjała dominikanów Józefa Mocarskiego i z funduszów Katarzyny 
Fredrowej, braci Gorazdowskich oraz chorążego sanockiego Wojcie
cha Łosia. Do klasztoru od północy przylegał niewielki jednonawowy 
kościół pw. św. Michała Archanioła, konsekrowany w 1720 r. przez 
biskupa kamienieckiego Stefana Rupniewskiego1.

W XVIII w. wspólnota rozwijała się swobodnie, także pod wzglę
dem materialnym: w 1764 r. miała 110 387 zł. kapitału. Stan ten trwał 
do rozbiorów Polski. Od 21 kwietnia 1793 r. Kamieniec Podolski 
znalazł się w zaborze rosyjskim. Ta zmiana doprowadziła do stopnio
wego upadku klasztoru dominikanek. Podczas gdy u schyłku Rzecz
pospolitej wspólnota składała się z 30 mniszek, to w roku 1824 było 
ich tylko jedenaście2, a w 1825, za przeoratu Hiacynty Augustyny 
Suchorzewskiej, dwanaście3.

Przez cały czas -  aż po 1842 r. -  siostry prowadziły szkołę dla 
dziewcząt, których w 1824 r. było jedenaście. Równocześnie istniał 
także przyklasztorny szpitalik4.

W 1832 r. konwent podupadł tak dalece, że musiał zostać wsparty 
personalnie przez cztery zakonnice z klasztoru w Nowogródku5. Na-

1 G i ż y c k i .  Zniesione, dz. cyt. s. 305.
2 Tenże. Wykaz... s. 373.
3 APPD, rps. sygn. Kpi 2.
4 BK, Descriptio..., passim.
5 APPD, Cathalogus Provinciae Russiae sub dictione russica, [1839].
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tomiast w ramach restrykcji za powstanie listopadowe klasztor w 1842 r. 
utracił swoje dobra materialne, siedemnaście zaś mniszek otrzymało 
roczną rządową pensję w kwocie 40 rubli6. W roku następnym prze
orysza Róża Szaniawska otrzymała carski dekret wystawiony przez 
Mikołaja I w dniu 16 marca 1842 r. zamykający nowicjat i ustanawia
jący konwent kamieniecki klasztorem etatowym z wyznaczonym na 
14 zakonnic numerus clausus.

Przeszło 20 lat nikt z władz carskich się mniszkami nie interesował; 
zatem rysowała się nadzieja przetrwania. W 1861 r. przeorysza Domi
nika Kobierska przeprowadziła niezbędne prace restauracyjne w klasz
torze. Z biegiem lat liczba mniszek we wspólnocie znacznie zmalała. 
Wobec tego, w dniu 15 czerwca 1863 r. przeorysza Cecylia Mianowska 
prosiła prowincjała polskiego Rocha Ratusznego o pozwolenie, by do 
Kamieńca udały śię dwie zakonnice z klasztoru krakowskiego, które 
miała wyznaczyć tamtejsza przeorysza Róża Czerwińska7.

Kamieniec Podolski -  widok współczesny na zespół klasztorny

6 J. G i ż y c k i, Zniesione..., s. 305.
7 APPD, rps. sygn. Kpi. 2.

Kamieniec Podolski -  przyklasztorny kościół św. Michała

Kamieniec Podolski -  widok na zabudowania klasztorne
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Tam zmarło siedem zakonnic, a ósma, Joanna Austutowiczówna, 
wraz z karmelitankami została 16 maja 1890 r. przeniesiona do klasz
toru benedyktynek w Sandomierzu8, gdzie zmarła w 1893 r.9, zamykając 
dzieje trwającej 278 lat wspólnoty. Obecnie zrujnowany zespół klasz
torny, który po wypędzeniu dominikanek służył jako cerkiew prawo
sławna, następnie koszary, a w czasach stalinowskich był ciężkim 
więzieniem i katownią NKWD, znalazł się w kręgu zainteresowań 
aktualnego proboszcza katedry kamienieckiej, ks. Romana Twaroga 
TCh, który chce w nim utworzyć Dom Polski. Pełniłby on funkcję 
hotelową i muzealno-ekspozycyjną.

8J. G a j k o w s k i ,  Benedyktynki sandomierskie, Sandomierz 1916, s. 117.
9 Tamże, s. 118.

M I S C E L L A N E A

SABINA BOBER

ROBOTNICZA PARAFIA LUBLINA

Wprowadzenie

Lublin już w latach siedemdziesiątych zaczął gwałtownie się rozra
stać. Nowe dzielnice, takie jak Czechów, Czuby i rozbudowa rozpoczę
tego już wcześniej LSM-u powstawały na obrzeżach miasta, które 
ukształtowane było wzdłuż osi ulic Krakowskiego Przedmieścia i Alei 
Racławickiej. Dzielnice robotnicze z kolei mieściły się w swoistych 
widłach, które tworzyły Kalinowszczyzna i ul. Kunickiego. Na przedłu
żeniu rozwarcia owych wideł rozciągała się część miasta, której wizy
tówką była Fabryka Samochodów Ciężarowych. Wokół niej, a ściślej 
od jej granic w kierunku starego miasta powstawały dość nieregularnie 
rozmieszczone skupiska bloków przeznaczonych głownie dla pracow
ników FSC, a później także Odlewni. Ta nowa dzielnica licząca, jeśli 
weźmie się otaczającą je starą zabudowę liczyła ponad 10 000 miesz
kańców i zdana była na dwie parafie, św. Agnieszki i św. Michała na 
Bronowiczach. Odległości od tych kościołów, zwłaszcza drugiego nie 
stwarzały warunków regularnego uczestniczenia w nabożeństwach dla 
mieszkańców Tatar, taką nazwę bowiem nosił teren miasta, o którym 
tu mowa. Zresztą przynależność parafialna wskazywała na kościół 
św. Agnieszki, znajdujący się najbliżej nowych blokowisk.

Władze PRL niechętnie godziły się na powstawanie nowych parafii, 
a nawet choćby tylko miejsc kultu w dzielnicach robotniczych. Przy
kład Nowej Huty wskazuje na bardzo konsekwentne sprzeciwianie się 
takim inicjatywom. W Lublinie, gdy chodzi o Tatary, z inicjatywą bu
dowy tam kościoła wystąpiono dopiero w 1980 r., w nadziei, ze na fali 
ruchu „Solidarności” uda się rzecz zrealizować. Przedsięwzięcie było

„Nasza Przeszłość” t. 108: 2007, s. 337-353.
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w tym czasie na pozór łatwe, jednak władze stosowały, mimo pewnego 
zelżenia reżimu, znane uniki polegające na hamowaniu lub udaremnia
niu zezwoleń wyższych instancji przez niższe. Na Tatarach nie było 
inaczej. Stąd też, choć erekcja parafii nastąpiła w sposób dość gładki, to 
jednak urzeczywistnienie wszystkich warunków jej funkcjonowania, 
zwłaszcza budowa świątyni napotykało na wiele przeszkód i trudności.

W niniejszym artykule opartym w części pierwszej głównie na literatu
rze i źródłach do dziejów regionu i miasta, a drugiej zaś na materiałach 
kościelnych, głównie zaczerpniętych ze zbiorów parafialnych zajmiemy 
się dwiema kwestiami. Najpierw topografią terenu parafii i jego dziejami, 
a następnie samym procesem powstawania i w końcu erekcji parafii.

1. Z dziejów Tatar

Nazwa obecnej dzielnicy lubelskiej, ongiś jednak samodzielnej, choć 
wieloma więzami z miastem związanej, wsi jest o tyle oczywista, iż 
związana jest z plemieniem tatarskim, z którym Polska piastowska, 
jagiellońska i późniejsza często stykała się, głównie na polu bitwy. Wy
prowadzanie nazwy od starcia z Tatarami, do jakiego miało dojść wła
śnie w miejscu obecnej dzielnicy w r. 1341, a w każdym razie w tej 
okolicy ma wszelkie cechy prawdopodobieństwa, jednak brak tu cał
kowitej pewności. W „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich” czytamy: „Za kościołem [pod wezwa
niem św. Agnieszki] wznosi się wielka mogiła, na której stał wiatrak; w 
niej spoczywają ciała wojowników poległych w bitwie z Tatarami sto
czonej r. 1340 [sic!]. Naprzeciw tego przedmieścia za Bystrzycą leży 
wieś Tatary. Niedaleko stąd, nad rzeką Bystrzycą, na łąkach naprzeciw
ko zamku, na górze zwanej ŁysąTatarzy usypali wielkie okopy (dzisiaj 
w znacznej części rozebrane). U wjazdu do dworu tatarskiego widać 
w ziemię wkopane dwie śmigownice, które wbrew podaniu, jakoby 
miały pochodzić od Tatarów, są śmigownicami szwedzkimi z czasów 
Karola XII, Tatary przed r. 1352 były przedmieściem Lublina, później 
zamieniono je na osadę wiejską, stanowiącą część wójtostwa lubel
skiego, następnie należały do dóbr narodowych, w czasach zaś ostat
nich, miasto sprzedało tę wieś osobie prywatnej. Stanisław August, jadąc 
na Lublin z Kaniowa, był przyjmowany na dworze tatarskim przez sta
rostę lubelskiego, podkomorzego Dłuskiego i tamże nocował. Obok 
Tatar były kamieniołomy, skąd brano materiał na budowę kamienic
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w Lublinie”1. Ten zadziwiająco szczegółowy opis nie we wszystkim 
zgadza się z zapisami źródłowymi, jak i późniejszymi opracowaniami. 
Zawiera jednak garść informacji wnoszących nowe elementy do wie
dzy o wsi, a następnie przedmieściu Tatary. „Słownik Historyczno- 
Geograficzny Województwa Lubelskiego” podaje: „osada lokowana 
jakoby 1477 na miejscu bitwy z Tatarami 1341”2. Dzieło podstawowe dla 
historii i geografii Polski przedrozbiorowej i XIX-wiecznej tego faktu 
w ogóle nie wspomina3. Inny autor pisze: „Tatary... według niepotwier
dzonej tradycji miały powstać na miejscu bitwy z Tatarami w 1341 r.4 
Nazwa Tatary występuje w dokumentach od 1461 r.

Można zatem przyjąć jako pewnik rok. 1477 jako datę lokacji, co 
potwierdzają pewne nieodległe od tej daty dokumenty, jak rozgrani
czenie między wsiami Tatary i Bronowice dokonane 13 V 1461 r. 
przez Jana ze Szczekocina, stolnika sandomierskiego i kapitaneusa 
(starosty) lubelskiego5, co było tym ciekawsze, że r., który ustanawiał 
jako uposażenie 7 mansjonarzy i jednego kleryka w kościele św. wy
przedzał datę lokacji. Inny dokument pochodzi od Jana Olbrachta 
z 4 marca 1497. Nadaje on mansjonarzom przy kaplicy św. Trójcy na 
zamku lubelskim m.in. wieś Tatary, będącą królewszczyzną. Fakty te 
świadczą o prężnym rozwoju wsi Tatary.

Rzecz zrozumiała, że wzmianki o tej wsi podlubelskiej wiążą się 
przede wszystkim ze sprawami gospodarczymi. Tatary już w począt
kach XVI określane bywały niekiedy jako przedmieście Lublina, co 
można podważyć na podstawie późniejszych przekazów, natomiast 
nie ulega wątpliwości, że jako własność królewska w 1510 r. znalazły 
się one w obrębie starostwa lubelskiego6. Co do charakteru omawianej

1 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. 
B. C h l e b o w s k i ,  Warszawa 1884, t. 5, s. 427.
2 Dzieje Lubelszczyzny Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Lubelskiego 
w średniowieczu, t. III. Oprać. S. K u r a ś, Warszawa 1983, s. 240.
3 Województwo Lubelskie w 15 tomach. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich. Pod red. F. S u l i m i r s k i e g o ,  Br. C h l e b o w 
s k i e g o ,  Wł. W a l e w s k i e g o .  Wyciąg haseł jak villa (wieś), dokonany przez 
Wł. S a k ł a w s k i e g o ,  Lublin 1974., s. 388.
4 St. W o j c i e c h o w s k i ,  Zaginione osady w Lubelskiem. Pamiętnik Literacki TPN 
w Lublinie, t. I, 1927-1930, s. 141.
5 J. R i a b i n i n, Materiały do historii Lublina 1317-1792, Lublin 1938, s. 17
6 Dzieje Lubelszczyzny. Słownik History czno-Geograficzny Województwa Lubel
skiego..., s. 240.



340 SABINA BOBER

tu miejscowości, słuszność może mieć Stefan Wojciechowski, który 
pisze: „Tatary, przedmieście Lublina, niedawno zostały włączone 
w obszar miejski [lata dwudzieste XX w. -  uwaga autora], W 1804 r. 
były dużą wsią (40 dymów)”7. Na tak charakter Tatar wskazuje nie 
tylko ich geograficzne usytuowanie odznaczające wyraźnym oddale
niem od miasta przez rzekę Bystrzycę i rozległe łąki nadrzeczne. We 
wczesnych dokumentach występują obie nazwy: suburbium (przed
mieście) lub wieś (villa). W 1504 r. król nadał Mikołajowi Firlejowi, 
chorążemu krakowskiemu i staroście lubelskiemu dochody z majątku 
z przedmieścia lubelskiego, Czwartku, Podgrodzia, Tatar. Mowa tam 
także o foluszach i stawach leżących wokół Lublina8, co zdaje się 
wskazywać zwłaszcza na Tatary, gdzie co prawda dopiero w 1538 r. 
odnotowuje przywilej królewski na założenie młyna papierniczego, 
przekształconego w XVII w młyn mączny9. Nie świadczy to jednak
0 powstaniu tego przedsięwzięcia dopiero wówczas, bowiem przywilej 
fundacyjny dotyczył często już istniejących instytucji. O wsi Tatary 
mówi także dokument wydany przez Zygmunta Starego w 1518 r. za
kazujący sprzedaży piwa sprowadzanego z zewnątrz (importowanego) 
„w łaźni miejskiej i we wsi Tatary, dozwalając szynkowanie w tych 
miejscach wyłącznie piwa lubelskiego”10 11.

Tatary trudno jest jednak jednoznacznie zaszeregować do rzędu wsi 
lub przedmieść, bowiem jako wieś należąca do starostwa lubelskiego, 
zatem będąc własnością królewską, zobowiązana do świadczeń na 
rzecz zamku lubelskiego razem z innymi tego typu wsiami podlubel- 
skimi (obok wymienionych należą tu Świdnik, Bystrzyca, Przybysła- 
wice, Krępiec, Janowice. Łagiewniki). Wspomniany już król Zygmunt
1 Stary zarządził w 1541 r., by z gór Tatar i innych otaczających Lu
blin, brano kamień na obwarowanie miasta". W dniu 27 VIII 1530 r. 
„w polu przy sadzawce lubelskiej w miejscu granicznym, na brzegu 
rzeki między dziedziną -  wsią królewską, Tatary zwaną, z jednej stro
ny a wsią Bronowice wójtostwa lubelskiego -  z drugiej. Wyznaczeni 
przez króla Zygmunta I komornicy (camerarii) Piotr Firlej z Dąbrowicy,

7 Dz. cyt.
8 J. R i a b i n i n, s. 28.
9 H. G w a r e c k i ,  O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta. Wyd. II posze
rzone i uzupełnione, Lublin, 1974, s. 67-68.
10 J. R i a b i n i n, s. 37-38.
11 Tamże, s. 61.
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kasztelan chełmski i starosta kazimierski, oraz Piotr z Bystrzejowic 
sędzia i Andrzej Lasota z Łopiennika i Radlina podsędek lubelscy, 
przeprowadzili granice między wsią królewską Tatary, znajdująca się 
w tenucie Jana z Tęczyna, kasztelana i starosty lubelskiego, marszałka 
nadw. kor. A wsią Bronowice, należącą do wójtostwa lubelskiego. 
Granice ustalono w ten sposób, że pierwszą narożnicę (scopulus acia- 
lis) usypano i wzniesiono przy rzecze Bystrzycy, na brzegu sadzawki; 
dalej kopce ciągnęły się przy łanie Łyczkowskim (Liczowskie, Łycz- 
kowskie, w kierunku drogi, wiodącej od wsi Dziesiąta i Bronowice ku 
Lublinowi i przy przejściu przez tę drogę (vertiendo ad viam quae 
ducit de villa Dziesiąte et Bronowice ad Lublin) et pretransiendo hanc 
viam scopuli sippati); wreszcie druga narożnicę usypano i wzniesiono 
z ziemi przy ścianie (adparietem) wsi Dziesiątej”12.

To najwcześniejszy opis granic wsi Tatary. Jednak jeszcze za pa
nowania Zygmunta Starego stosunki własnościowe w tej wsi królew
skiej, której rangę wyraźnie tu zaznaczono w stosunku do wójtowskiej 
wsi Bronowice, zmieniły się. W Krakowie 25 III 1532 r. „Przez Zyg
munta, króla polskiego. Przywilej [wydany -  wyjaśnienie autorki], 
którym approbuje sprzedaż jednego łanu gróntu na Tatarach, dawniej 
przedmieściem Lubelskim zwanych, a teraz wieś Tatary do dóbr naro
dowych, należąca Marcina Klosmana, radcę lubelskiego, Janowi Łycz
kowi, mieszczaninowi lubelskiemu, co jest dowodem, iż przedmieście 
Tatary i gront jego było własnością dawniej miasta Lublina, jako 
gront z liczby 100 łanów wynikający”13. Świadczy to o rozległości 
gruntów należących do wsi Tatary (5300 ha). Jednocześnie nasuwa się 
szereg wątpliwości, okazuje się bowiem, że o łanie łyczkowskim mo
wa już w 1530 r. w czasie wspomnianego wyżej rozgraniczenia wsi 
Tatary i Bronowice. Z kolei lustracja z 1602 r. i z 1614 r. „Wieś z po
siadłością Łan Łyczkowski. Jest w tej wsi łan roli, który łyczkowie 
niejacy wiecznością trzymają i żadnej powinności z niego do zamku ni 
oddają, na którą ukazali przywilej przed pierwszemi lustratory. Kazi
mierza [Jagiellończyka -  objaśnienie autorki] króla de data 1477-mo,

'2 Tamże, s. 44.
I3. Gdyby przyjąć łan królewski jako podstawę do obliczenia całego areału Tatar, to 
100 łanów wynosiłoby 4300 ha, jako że 1 łan = 85.5 morgów, gdyby natomiast zakła
dać, iż chodzi tu o łan kmiecy równający się 12.5 morgom, to areał ten wynosiłby 
ok. 600 ha. Por. W i e r z b o w s k i ,  Teodor, Vademécum. Podręcznik dla studiów 
archiwalnych, wyd. 2, Lwów-Warszawa 1926, s. 217.
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w którym cuidam Martino Klosman civi Lublinensi et consuli mansum 
liberum in suburbio civitatis Tatary eiusdem inter granicies seu rube- 
ta regalia haereditatis villae Tatary, penes granicies agrorum advoca- 
tiae Bronowice, incipiendo a magna piscina reagali ad vadum dictum 
Kalenie, dedit, contulit perpetuis temporibus”]Ą. Z tego zapisu jasno 
wynika, że prawo własności po wieczne czasu otrzymał niejaki Mar
cin Klosman, obywatel Lublina i radca na wolną posiadłość na 
przedmieściu Tatary, położoną między posiadłością królewską wsi 
Tatary, przy granicy wójtostwa Bronowice lub lasku, począwszy od 
wielkiego stawu królewskiego aż do brodu zwanego Kalenie. O tym 
gruncie łyczkowskim lub kmiecym wspominają też inne lustracje, 
m.in. z r. 1661. Wówczas jednak łan ten był w posiadaniu kasztelana 
lubelskiego, który połowę jego oddał na papiernię14 15.

W 1545 r. wiadomo o moście na Bystrzycy, którego usytuowanie 
mogło się znajdować w miejscu wcześniejszej przeprawy przez rzekę 
-  prawdopodobnie był to bród „zwany Kalenie” wyżej wspomniany. 
Tędy prawdopodobnie szedł szlak komunikacyjny łączący z Rusią 
i Litwą (obecna droga do Mełgwi i Łęcznej ?)16 Tu też powstała karcz
ma Budzin, o którą toczył się spór „piwny” między starostą lubelskim 
Janem z Tęczyna a mieszczanami lubelskimi. Rozstrzygać musiał król 
Zygmunt I, czyniąc to 20 II 1545. Skarżono się na to, że w karczmie 
istnieje wyszynk piwa obcego, tzn. nie pochodzącego z Lublina, ale 
przywożone, warzonego na zamku lub „z waru zamkowego oraz z na
leżącej do zamku wsi Tatary”17.

Wieś Tatary jako źródło zaopatrzenia zamku lubelskiego stawała się 
stopniowo na krańcu wschodnim otoczenia miasta Lublina ważnym 
ośrodkiem produkcyjnym, przybierała też coraz bardziej zwarty 
kształt. Kolejny opis granic wsi wyraźnie już mówi o rozmieszczeniu 
ośrodków produkcyjnych, jeśli można, z pewną przesadą, tak nazwać 
obecne tam przedsięwzięcia gospodarcze. W 1602 r. granice te prze
biegały: „Poczynając od Kaleni, gdzie się Świdnickie i Krempieckie 
gronta przytykają, bieży granica krajem łanu Łyczkowskiego od

14 J. R i a b i b i n, s. 44.
15 Lustracja województwa Lubelskiego 1661. Wyd. H. O p r a w k o  i K. S z u s t e r ,  
Warszawa 1962, s. 131-132.
16 H. G a w a r e c k i ,  Cz. G a w d z i k ,  Ulicami Lublina. Przewodnik, Lublin 1976, 
s. 144.
17 J. R i ab  i b in , s. 66.
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Abramowie, Dziesiątego i Bronowie ku zachodowi aż do stawu wiel
kiego lubelskiego; zaś od grobli stawu wielkiego, zawierając w ten 
trakt Słomiany Rynek i insze gronty młynarskie, jest pastwisko wolne 
aż do łąk teraz nowo okopanych, w których też i młynarska się łąka 
zawarła. Tam pod górą bieżą łąki królewskie, pod rolami miejskimi, aż 
do łąki pana Czernego, od której łąki przekopą także jest rozdzielona 
aż do rzeki Bystrzyce; z drugiej strony rzeki bieży granica z Hajdowem 
przez łąki i role spokojna, nachyliwszy się trochę między wschód 
a południe, gdzie zbiegłszy klinem gront Haydowski, następnie granica 
Świdnika Małego pana Tenczyńskiego, która się na południe obróciła, 
od którego Świdnika pola kmiece końcami przytykają do pułłanka 
Włodarzowskiego, podle którego jest łan Nowaków, którego pułłanka 
Włodarzowskiego, jako pustego, używają poddani pana Tenczyńskiego 
...iąc (słowo nieczytelne) go i do ściany Xiężego Świdniczka, nazwa
nego Biskupiego, nie dopuszczając go jednak. Nowaków łan przytyka 
cale do ściany Biskupiego, do którego i wszystkie insze role Tatarskie 
końcami przytykają, którą ścianą wygon jest i kopce po nim aż ku Ka
lenicy, zkąd tych granic opisanie początek wzięło”18.

To tak dokładne wytyczenie obszaru, w granicach którego znajdowa
ła się wieś Tatary wskazuje nie tylko na wsie i przedmieścia z nią gra
niczące, zwłaszcza przedmieście Klinowszczyzna, tu zwana wymienia
na w cytowanych tu dokumentach jako Kalenica, Kalenia, Kalinie19, 
dalej grunty świdnickie i krępieckie, Abramowice, Dziesiąte, Bronowi
ce. O ścisłości tego opisu świadczy wymienienie kilku gruntów prywat
nych. W sumie tworzy to krąg zakreślany od Tatar ku północy, a na
stępnie idący ku zachodowi i zakręcający dość ostro na południe, by 
powrócić do punktu wyjścia, jaki stanowił wschodni skraj Kalinowsz- 
czyzny. Była to okolica bezpośrednio przytykająca do Tatar, toteż nic 
dziwnego, że należała także do parafii św. Agnieszki, powstałej w po
łowie XVII w. Kościół ten jeszcze w XIX w. nazywany był poaugu- 
stiańskim, bowiem augustianie byli tu pierwszymi duszpasterzami20.

Tatary, według lustracji z 1565 r. posiadały znaczącą produkcję 
i oddawały pokaźne świadczenia na rzecz starostwa lubelskiego. Kmieci

18 Tamże, s. 89-90.
19 Tamże, s. 89. Taka nazwa jest wymieniona w lustracji z 1616 r.
20 Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny. Opr Marek T . Z a -  
h a j k i e w i c z, Lublin 1985, 95-96.
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było w tym czasie aż 7, w tym 5 blisko samego miasta osiadłych pro
wadziło karczmy, warzyli też piwo, z którego mieli w naturze odda
wać produkt do zamku, a do tego jeszcze pewną sumę pieniędzy. Nad
to 5 rolników zobowiązanych było dostawiać do zamku drób. Mało
rolnych zagrodników było 7, do tego służebni, którzy zobowiązani 
byli do posługi w zamku. Jedynie „łyczkowie jacyś in laneo agri 
[na łanie -  wyjaśnienie autorki]. O których poddani sprawę dawają, że 
ani, że ani wojny służą, ani do zamku, ani podatku dawają żadnego”21.

Także pierwszej połowie XVII w. wieś Tatary dawała dochody 
zarówno z posiadłości kmiecych (3 kmieci gospodarujących na pół- 
łankach, z karczmy Budzyń, z folwarku. Dochody szły do zamku lu
belskiego, dla mansjonarzy i zakonnic klasztoru NMP w Lublinie22. 
Wojna szwedzka spowodowała wyludnienie i ruinę gospodarczą Ta
tar. Nie tylko karczma, ale także młyn papierniczy od XVI w. tu ist
niejący23 zostały całkowicie (funditus) zniszczone. Od 1658 r. nie 
czyniono tam żadnych zasiewów, chyba głównie dlatego, że, jak po
daje cytowana lustracja z 1661 r. „teraz żadnej dusze nie masz”.

W XIX w. dawna wieś królewska stała się własnością prywatną 
Kazimierza Grafa, którego pałacyk nadal stoi na zachodnim krańcu 
obrzeża dzielnicy Tatary. Zarówno odległość od centrum Lublina, jak 
i typowo rolnicza struktura decydowały o charakterze wiejskim tej 
przyszłej dzielnicy lubelskiej jeszcze przez cały XIX w., a nawet czę
ściowo także w XX stuleciu. Rzeźnia miejska usytuowana tu w 1925 r. 
(pracę rozpoczęła w trzy lata później) byłą pierwszą inwestycją na 
skalę przemysłową. Infrastruktura terenowa zmienia się wskutek bu
dowy kolei rozpoczętej w 1875 r. Linia do Łukowa, jak również 
w kierunku Chełm-Kowel biegła przez Tatary24 *.

W czasie okupacji Tatary były widownią egzekucji, zwłaszcza 
wstrząsające było wymordowanie wczesną wiosną 1943 r. dzieci z sie
rocińca żydowskiego, przywiezionych na teren obecnego osiedla przy

21 Lustracja województwa lubelskiego 1.
22 Lustracja województwa lubelskiego 1661, s. 131-132.
23 Informacje o budowie młyna por. Lublin w dokumencie 1814-1967, Wybór źró
deł, wstąp, oprać. F. C i e ś l a k ,  H. G a w a r e c k i ,  M. S t a n k ó w  a, Lublin 1976, 
s. 62-63; H. G a w a r e c k i ,  O dawnym Lublinie, s. 67-68.
24 H. G a w a r e c k i ,  Cz. G a w d z i k ,  dz. cyt., s. 144-145; H. G a w a r e c k i ,
O dawnym Lublinie, s. 67-68, 120-123; Ilustrowany Przewodnik po Lublinie, Lublin,
1931, s. 27-29.
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ul. Gospodarczej ciężarówką i wystrzelanych wraz z wychowawczynią 
w przygotowanym dole. Po wojnie mieszkańcy Tatar postawili w tym 
miejscu krzyż. Do wzniesienia pomnika przez Żydów nie doszło, choć 
były takie starania w połowie lat osiemdziesiątych. Tatary były 
w owym czasie jeszcze słabo zabudowane i na tyle oddalone od śród
mieścia, że Niemcy mogli tu urządzać miejsce kaźni. Wysiedleń ludno
ści polskiej z Tatar w czasie wojny nie było, natomiast, chcąc w 1943 r. 
przenieść za miasto getto ze śródmieścia, Niemcy wysiedlili ludność 
z Majdanu Tatarskiego, przenosząc ją  do pożydowskich mieszkań, 
z których Żydzi przeniesieni zostali do getta na Majdanie Tatarskim23.

Miały Tatary także swoją kartę w dziejach podziemia antyhitlerow
skiego. W mieszkaniu p. Mariana Sobczyka przy ul. Łęczyńskiej od
bywał się w lecie i jesieni 1943 r. kurs podchorążych, którego wymie
niony był uczestnikiem26.

Powstanie w 1951 r. Fabryki Samochodów Ciężarowych usytu
owanej na Tatarach i idąca w ślad za tym budowa osiedla mieszka
niowego nadała dzielnicy całkowicie nowy wygląd, aczkolwiek w dal
szym ciągu pozostał pusty teren nadbystrzycki, który nadaje Tatarom 
swoistą odrębność w stosunku do reszty miasta. Właściwie tylko 
ul. Łęczyńska łączy z nią dzielnicę Tatary nitką pełnej zabudowy.

Dopiero w latach sześćdziesiątych Tatary, wraz z inwazją więk
szych i mniejszych zakładów przemysłowych zaczęły się zmieniać 
z pół wsi, pół przedmieścia w typowe dla czasów PRL blokowiska. 
Powstają osiedla, nowe ulice, dość początkowo rzadka infrastruktura 
handlowo-usługowa, a przede wszystkim komunikacja z resztą miasta. 
Rozrastająca się dzielnica, a wraz z nią stale wzrastająca liczna miesz
kańców, należała tak, jak przez wieki do parafii św. Agnieszki na 
Kalinowszczyźnie. Jednakże społeczność Tatar rodem z innych części 
Lublina, a także spoza miasta, nie posiadała tradycji wiążącej ją  z nie
zbyt odległym, ale ciasnym i przede wszystkim obcym, nie swoim 
kościołem. Potrzeba własnej parafii stawała się zatem coraz bardziej

25 Informacja podana przez Józefa Kasperka, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie 
okupacji hitleroewskiej, Lublin 1983, s. 146, mówiąca o wysiedleniu ludności z Tatar 
jest zatem nieścisła, chodziło bowiem o Majdan Tatarki. Informacja zaczerpnięta od 
p. Mariana Sobczyka, który w okresie okupacji i obecnie jest mieszkańcem Tatar.
26 Oświadczenie świadka Zdzisława Bychawskiego z dnia 18 V 1991 r. w sprawie 
udziału Mariana Sobczyka w kursie podchorążych. Dokument udostępniony przez 
wyżej wymienionego.
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paląca. W typowo robotniczej dzielnicy miasta trudno było uzyskać 
od władz peerelowskich pozwolenie na budowę świątyni, a bardziej 
jeszcze na założenie nowej parafii. Dopiero wybór papieża Polaka 
i przełom spowodowany „Solidarnością” możliwość taką otworzył. 
Potrzeba było jednak człowieka, który by się podjął stanąć na pu
stym zachwaszczonym placu i zacząć od karczowania prostokąta pod 
drewnianą kaplicę. Ks. Franciszek Kapalski, proboszcz na Bronowi- 
cach powiedział jednemu z księży, że na Tatarach może tylko zacząć 
budowę wariat. Kanonik znany był z dość oryginalnych określeń. 
Zapytany, dlaczego tak sądzi, rzekł: przecież tam ludzie nie nawykli 
do troski o własny Kościół. Ta garstka lubliniaków nie zdoła tego 
przełamać. Mylił się, ale to okazało się dopiero znacznie później. 
Mylił się też, że ks., Zbigniew Kuzia, jego wikariusza, idąc „na bu
dowę Kościoła” na Tatarach, działał bez zastanowienia. Wiedział co 
go tam czeka. Podobno pierwszą przyczepę cegieł, czy pustaków 
zładowywał sam, ciekawie oglądany prze gromadkę swych przy
szłych parafian. Następne zdjęli z wozy już oni, „bo jakoś nie wypa
da, by ksiądz sam...”. Tak się to zaczęło... choć może niezupełnie. 
Najpierw były targi i pielgrzymki po urzędach, od Annasza do Kaj
fasza, od jednego decydenta do drugiego. Ale o tym trzeba już opo
wiedzieć po kolei.

2. Powstanie parafii

Akt erygujący parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej 
Polski w Lublinie w dzielnicy Tatary nie był, jak by należało się spo
dziewać pierwszym krokiem w kierunku powstania tej wspólnoty 
parafialnej. W dniu 15 grudnia 1980 r. biskup lubelski Bolesław Py- 
lak zwrócił się do wojewody lubelskiego z zezwolenie na wprowa
dzenie do planu „budownictwa Kurii w 1981 r.” w sumie 11 obiek
tów sakralnych, w tym także „budowę kościoła w Lublinie w dziel
nicy Tatary. Równocześnie podobnego zezwolenia udzielono na 
budowę dwóch dalszych kościołów lubelskich: w dzielnicy Rury i w 
dzielnicy Majdanek. Wojewoda w swym piśmie z 17 III 1981 r. skie
rowanym do biskupa zaznaczał, że podstawą do rozpoczęcia robót 
przy wymienionych obiektach będzie: „uzyskanie lokalizacji szcze
gółowej i zatwierdzenie projektów technicznych przez Biuro Plano
wania Przestrzennego w Lublinie”. Jeszcze jedno zdanie dopuszcza

ROBOTNICZA PARAFIA LUBLINA 347

ło co najwyżej umiarkowany optymizm. Brzmiało ono: „Pozostałe 
potrzeby w zakresie budownictwa sakralnego i kościelnego zostaną 
rozpatrzone w latach następnych, po uprzednim złożeniu przez Kurię 
wniosków w tym zakresie”27.

Był to czas ofensywy ruchu solidarnościowego, czym należy tłu
maczyć aż tak wielką hojność władz w przedmiocie budownictwa 
sakralnego. Przyszłość polityczna Polski stała wtedy jednak pod wiel
kim znakiem zapytania. Ustępliwość władz komunistycznych była 
wymuszona ich trudna sytuacją, stąd też tylko jak najszybsza realiza
cja zamierzeń związanych z tworzeniem ośrodka duszpasterskiego 
mogła rokować powodzenie. Wikariusz parafii św. Michała w Lubli
nie, ks. mgr. lic. Zbigniew Kuzia został skierowany przez biskupa do 
organizowania parafii na Tararach 15 IV 1981 r. We wrześniu zaczęto 
stawiać drewnianą kaplice tymczasową, której poświęcenie odbyła się 
22 listopada 1981 r. w uroczystość Chrystusa Króla. Zatem od tej 
chwili faktycznie rozpoczęła się Służba Boża na Tatarach na ponad 
rok przed erygowaniem tam parafii. Ks. Kuzia był zatem faktycznie 
rektorem kaplicy, która pod względem kanonicznym i także według 
prawa państwowego znajdowała się na terenie parafii św. Agnieszki.

Parafia na Tatarach erygowana została 21 grudnia 1982 r. Doku
ment erekcyjny28 wypada przytoczyć w dosłownym brzmieniu:

„Biskup Lubelski, Lublin, dn. 21 grudnia 1982 r. Nr. 1539/Gł/82. 
DEKRET erekcji parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pol
ski w Lublinie na Tatarach, na terenie dekanatu Lublin-Wschód.

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła 
Świętego -  mając na uwadze dobro duchowe wiernych, po wysłuchaniu 
osób, oraz po zasięgnięciu opinii Kapituły Naszej Katedralnej, na mocy 
kan. 1427 KPK, zgodnie z dekretem soborowym „Christus Dominus” 
Nr 32 i Motu Proprio Pawła VI „Ecclesiae Sanctae Nr 21 par. 3” -  ery
gujemy parafię pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Lubli
nie na Tatarach, na terenie dekanatu Lublin -  Północ [sic! -  7 7 ],

27 Archiwum parafii Matki Boskiej Królowej Polski (skrót APMB), wojewoda lubel
ski do bpaB. Pylaka 17 III 1981.
28 Tamże. Zachowano pisownię oryginalną.
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Terytorialnie nowoerygowana parafia obejmować będzie osiedla: 
Przyjaźni, Tatary, przyległe bloki FSC oraz wsie: Zadębie I, II, III, 
Kol. Świdnik Mały, Biskupie, Felin.

Granicę oddzielającą nową parafię od parafii Św. Agnieszki stano
wić będą: rzeka Bystrzyca do mostu, ul. Mełgiewska do torów, od 
torów polami między Zadębiem Starym III i II i Świdnikiem.

Z parafią p.w. Św. Maksymiliana Kolbego granica będzie biegła 
nową trasą szybkiego ruchu, z parafia św. Michała -  torami.

Siedzibę nowoerygowanej parafii ustanawiamy przy nowo budo
wanym kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie na 
Tatarach oraz nadajemy tejże parafii samodzielną osobowość prawną.

Tekst powyższego dekretu należy podać do wiadomości wiernych 
w nowoerygowanej parafii oraz w parafiach sąsiednich. Wiernym 
nowej parafii i duszpasterzom przesyłamy serdeczne pozdrowienie 
w Panu i nasze pasterskie błogosławieństwo.

Ks. St. Rojek + Bolesław Pylak
KANCLERZ [Pieczęć okrągła] BISKUP ORDYNARIUSZ”

Już w marcu 1981 r. zyskano przez Urząd do Spraw Wyznań za
twierdzenie programu użytkowego budowy kościoła i pomieszczeń 
biurowo-mieszkalnych. Okazało się, że w kwietniu tegoż roku trzeba 
było program ten nowelizować, bowiem obejmował on jedynie po
wierzchnie kościoła i plebani, natomiast nie uwzględniał całego oto
czenia kościoła29. Równolegle podjęte starania o zatwierdzenie projek
tu inwestycji kościelnej przedłożonego w styczniu 1982 r. w Biurze 
Planowania Przestrzennego w Lublinie spotkały się z bardzo ostroż
nym stanowiskiem tego urzędu, który zaznaczył, że „stanowisko zaj
mowane przez projektanta w sprawie programu nie ma uzasadnienia 
ani formalnego ani merytorycznego polega wyłącznie na subiektyw
nym interpretowaniu przez niego obowiązujących ustań”30.

Krokiem do przodu była niewątpliwie decyzja Biura Planowania 
Przestrzennego z 16 IV 1982 r., mocą której ustalono miejsce i warunki 
realizacji kościoła i budynku parafialnego. Bardzo istotne były też wy

29 T am że, Kuria B iskupia w  Lublinie do Urzędu W ojew ódzk iego, W ydziału  do Spraw  
W yznań 21 IV 1982.
30 T am że, Biuro Planow ania Przestrzennego w  Lublinie do parafii na Tatarach
i W dSW  (W ydział do Spraw W yznań), 9 IV 1982 r.
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tyczne, jakie urząd ten sformułował w odniesieniu do planowanej bu
dowy. Miał być zatem opracowany szczegółowy plan zagospodarowa
nia terenu przy zachowaniu wymogów stawianym przez nadzór urbani- 
styczno-budowlany. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność ści
słego przestrzegania rozgraniczeń terenu kościelnego od terenów są
siednich, w sposób, który nie kolidowałby z zakładami pracy tam 
obecnymi, np. z FSC, jak również gruntami eksploatowanymi przez 
miasto, np. park od strony dworca kolejowego. Uznano też potrzebę 
parkingu, zaznaczając, iż stworzenie jego będzie wymagało likwidacji 
zabudowy (domki) istniejącej jeszcze na terenie inwestycji kościelnej. 
Istotne tez było zdanie: „dopuszcza się techniczne wygrodzenie dział
ki ośrodka parafialnego jako wyodrębnionego obszaru gospodarczego. 
Zauważono jeszcze, iż inwestor winien uzyskać prawo dysponowania 
nieruchomością na teren pod budowę zespołu sakralnego oraz, że 
budowa odbywać się będzie systemem gospodarczym. Pewnym pona
gleniem inwestora był termin jednego roku na złożenie wniosku o za
twierdzenie planu realizacyjnego31.

Orzeczenie wiceprezydenta Lublina z 12 VIII 1982 r. oddające 
w wieczyste użytkowanie teren przy ul Gospodarczej, będący własno
ścią Skarbu Państwa a stanowiący działkę o obszarze 1 ha, 33 arów 
i 47 m Kurii Biskupiej w Lublinie umożliwiało wypełnienie poprzed
nich postanowień i praktycznie stanowiło ostateczną lokalizację Ko
ścioła i zabudowań parafialnych na gruncie państwowym przeznaczo
nym pod tę zabudowę we formie wieczystej dzierżawy z opłatą roczną 
42.177 zł., co za okres 15 lat wynosiło 632.655 zł. Od 1998 r. opłaty 
roczne miały być uiszczane do 1 marca każdego roku. Umowa dzier
żawna na 99 lat miała być zawarta u notariusza. Ostatnim postano
wieniem powyższej decyzji był nakaz rozpoczęcia budowy w ciągu 
dwóch lat od chwili zawarcia umowy notarialnej32.

Trzeba przyznać, że rektor kaplicy, bo tak można było jedynie nazy
wać do momentu erygowania parafii ks. Zbigniewa Kuzię, równolegle 
z załatwianiem kwestii prawnych i procedur towarzyszących każdej 
inwestycji budowlanej starał się o uzbrojenie terenu, zwłaszcza o dołą
czenie przewodów ciepła, najpierw do kaplicy, a następnie do budowa-

31 T am że, Biuro P lanow ania Przestrzennego , D ecyzja  o ustaleniu m iejsca i warunków  
realizacji inw estycji z  16 IV 1982 r.
32 T am że W iceprezydent m iasta Lublina. D ecyzja  z 16 VIII 1982 r.
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nej w pierwszej kolejności plebani33. Korespondencja na te tematy cią
gnąć się będzie przez dwa kolejne lata, praktycznie do momentu oddania 
budynku parafialnego, kiedy wszystkie instalacje, łącznie z wymienni- 
kownią były już w stanie na pobór energii i zaopatrzenie w wodę.

W lipcu 1982 r. rektor ośrodka duszpasterskiego, ks. Kuzia zwrócił 
się do Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego o zatwier
dzenie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego parce
li zespołu sakralnego i rozpoczęcie budowy zespołu mieszkalno- 
katechetycznego34. W październiku tegoż roku kolejne pismo ks. rek
tora do Wojewódzkiej Komisji Planowania zawierało prośbę o posta
nowienia lokalizacyjno-koordynacyjne dla budowy zespołu sakralne
go pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach. Budy
nek mieszkalno-katechetyczny o całkowitej powierzchni 1.800 m2 
i kubaturze 8.624 m3. Miał być zbudowany w pierwszym etapie w la
tach 1982-1984, w drugim natomiast kościół o powierzchni 1.300 m2 
i kubaturze 14.000 m3, którego budowę przewidywano w latach 1983- 
1987. Faktycznie kubatura kościoła wyniosła w końcu 25.000 m3, 
bowiem okazało się, iż budowla powstawała na gruncie dawnej od
krywki kamienia i fundamenty musiały sięgać tak głęboko, iż wyma
gało to zabudowania powstałej w ten sposób dolnej przestrzeni 
w postaci tzw. kościoła dolnego. Nie służył on nigdy jako miejsce 
kultu, ale jest swego rodzaju magazynem materiałów ongiś potrzeb
nych dla prac budowlanych, a obecnie dla innych potrzeb natury go
spodarczej. Obie budowy objęte były programem użytkowym zatwier
dzonym przez Wydział do Spraw Wyznań w Lublinie 27 IV 1982 r. 
Również lokalizacja ustalona została przez Biuro Planowania UW 
w Lublinie 18 IV 1982 r.35

Teren uzyskany pod budowę kościoła i obiektów parafialnych był 
wprawdzie, jak wyżej zauważono ściśle oznaczony, jednak mimo bardzo 
dogodnego dla przyszłego funkcjonowania parafii położenia, posiadał on 
pewne mankamenty, których usunięcie stanowiło dodatkowe utrudnie
nie dla inwestora, czyli ówczesnego rządcy parafii. Przede wszystkim 
w obręb działki przyznanej parafii wchodziły domki z obejściami w licz-

33 Tamże, pismo ks. Kuzi do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Lublinie z 28 I 1982 r. Pismo tegoż do prezydenta miasta Lublina z 21 V 1982 
dot. zaopatrzenia w ciepło kościoła przy ul. Gospodarczej w Lublinie.
34 Tamże, pismo w tej sprawie z 16 VII 1982 r.
35 Tamże, Ks. Kuzia do Urzędu Wojewódzkiego 28 X 1982 r.
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bie siedmiu, zamieszkałe w sumie przez 14 rodzin. Odgraniczenie terenu 
kościelnego nie było możliwe bez usunięcia tych zabudowań, a to z kolei 
wiązało się z zapewnieniem mieszkań osobom je zamieszkującym.

Zabiegi o likwidację zabudowań stojących na gruncie przyznanym 
powstającej parafii rozpoczął ks. Kuzia już w 1982 r., jednak Woje
wódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych nie był w stanie za
pewnić mieszkań spółdzielczych, nawet w przypadku posiadania 
przez osoby ubiegające się książeczek mieszkaniowych; nie wszyscy 
zresztą takowe posiadali36. Na interwencję biskupa Pylaka wojewoda 
lubelski zadecydował przyznać rodzinom Kuzioła i Oliwiak miesz
kania spółdzielcze na Czechowie, zaś Zygmuntowi Krasnowskiemu 
mieszkanie kwaterunkowe37. W 1987 r. kościół w surowym stanie 
był już wybudowany, jednak, jak zaznaczał proboszcz w piśmie do 
wojewody Tadeusza Wilka: „Dalsza realizacja zewnętrznych ele
mentów konstrukcyjnych kościoła uzależniona jest od likwidacji 
w I etapie 2 posesji i wykwaterowania 3 rodzin. Sprawa przekwate
rowania przekracza możliwości Parafii i dlatego zwracamy się do 
Pana Wojewody z prośbą o pomoc w rozwiązaniu przedstawionego 
problemu”38. W drugim etapie przesiedleń miano zlikwidować trzy 
posesje i przekwaterować 5 dalszych rodzin. Starania o uporządko
wanie terenu przykościelnego trwały, jak już zaznaczono od 1982 r., 
a nasiliły się w latach 1987-1989. W 1987 r. w czasie swej trzeciej 
pielgrzymki do Polski odwiedził Lublin Jan Paweł II. Był to zatem 
dobry czas, by wywrzeć na władze państwowe i samorządowe więk
szy nacisk w celu uzyskania pomocy przy regulacjach spraw miesz
kaniowych rodzin zamieszkujących bardzo prymitywne i na ogół 
niezdatne do użytkowania lepianki, w których żyły wieloosobowe 
rodziny. Jednakże nadzieje na uzyskanie pomocy były nikłe, zresztą 
mogłaby ona polegać co najwyżej na priorytetowym przydziale 
mieszkań. W grę wchodziły z jednym tylko wyjątkiem mieszkania 
spółdzielcze. Było więc oczywiste, iż parafia musiała pokryć koszt 
ich nabycia. Tak się w końcu stało. Wyceny działek i znajdujących 
się na nich budynków dokonano w lutym 1989 r. W sumie parafia 
musiała wykupić 7 zabudowań i zapewnić mieszkania spółdzielcze

36 Tamże, Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych do ks. Kuzi 9 IX 1982 r.
37 Tamże, wojewoda lubelski do bpa Pylaka 29 VII 1983 r.
38 Tamże, Ks. Kuzia do wojewody 1 VIII 1987 r.
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14 rodzinom. Było to poważne obciążenie, zważywszy na trwające 
prace budowlane, ściśle mówiąc wykończeniowe pochłaniające wię
cej środków finansowych aniżeli wznoszenie murów, kiedy to robo
cizna wykonana sposobem gospodarczym i społecznym, przy dużym 
udziale codziennie stających do pracy ochotników, nie wymagała tak 
wielkich nakładów pieniężnych.

Czas budowy i usuwania hamujących ją  trudności, a było ich wie
le, od ograniczeń w materiałach budowlanych i korzystania często 
z pomocy naruszającej ówczesny porządek prawny (np. zdarzyło się, 
że kierowca wywrotki podjechał pod plac budowy i zrzucił całą 
skrzynię piasku, po czym nie zidentyfikowany, szybko się oddalił; 
kiedy indziej zakłady pracy wbrew posiadanym wytycznym, anga
żowały maszyny budowlane przy wznoszonych konstrukcjach ko
ścioła) to nieustającą niepewność czy prace pod jakimkolwiek pozo
rem nie zostaną wstrzymane. Wystarczy dodać, że proboszcz, czyli 
inwestor, nie uzyskał nigdy zezwolenia na rozpoczęcie prac budow
lanych, zatem cały obiekt, mimo ogromnej liczby dokumentów, teo
retycznie dopuszczających powstanie kościoła i zabudowań parafial
nych, powstawał jednak ostatecznie nielegalnie, bowiem najważniej
szym papierem było zezwolenie na podjęcie budowy, tego wszakże 
nie uzyskano nigdy. Od czasu do czasu jednak władze przypominały 
o tej nieformalności i nie jest wykluczone, że gdyby wykryto jakie
kolwiek „nadużycie”, zwłaszcza przy nabywaniu materiałów budow
lanych -  a tych nadużyć było co niemiara -  mogłoby to spowodować 
wstrzymanie całej inwestycji, choćby czasowe. Brak zezwolenia na 
rozpoczęcie budowy był więc wiszącym stale nad parafią biczem.
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SA B IN A  B O B E R

Paroisse ouvrière de Lublin

Résumé
L ’histoire du quartier Tatary à Lublin remonte au X V Ie s. Ce v illage  situé près de 

Lublin, s ’inséra progressivem ent dans la structure urbaine de la v ille , pour en devenir  
un quartier. Le rattachem ent de Tatary à la paroisse Ste A gn ès, liait le quartier à Lub
lin, et surtout à sa ban lieue-est. Après la D euxièm e guerre m ondiale, relié à la v ille  
uniquem ent au travers des rues Ł ęczyńska et K alinow szczyzn a , le quartier s ’enrichit 
du com p lexe industriel de l ’U sine de C am ions, ainsi que d ’autres établissem ents par 
la suite. D ans le m êm e tem ps, des logem ents furent construits, si bien que le nom bre 
d ’habitants finit par passer la barre des dix m illes. A  partir de là, des problèm es virent 
le jour, car bien qu'une partie des habitants se tourna vers la Paroisse saint M ichel du 
fait de sa distance plus réduite, le quartier entier de Tatary continuait d'appartenir à la 
paroisse sainte A gnès.

Pour pouvoir satisfaire une population de plus de d ix  m ille  habitants, la n écessité  
de créer une nou velle  paroisse, se m anifestât déjà après la guerre. Pourtant, seu ls les  
événem ents liés à la création de „Solidarność” ainsi q u ’une plus grande sou p lesse  des 
autorités com m unistes v is-à -v is  de la volonté de l ’E glise  de développer ses structures 
paroissiales, perm irent d ’entreprendre les form alités nécessaires à la construction  
d ’une ég lise  à Tatary, ainsi que la création d ’une nou velle  paroisse. L ’article présente  
les c irconstances dans lesq u elles furent entreprises les dém arches visant à réaliser ce  
projet et les prem iers pas vers son exécution. Le sujet principal de ces recherches se  
concentre sur les dém arches effectuées pour pouvoir obtenir l ’autorisation de con 
struire et d ’entamer des travaux prélim inaires sur le terrain de l ’E glise , dans la rue 
G ospodarcza. Fréquem m ent, à cette époque-là, les travaux de construction furent 
com m encés sans autorisation adm inistrative défin itive, étant donné que les autorités 
ne cédaient q u ’à m oitié  aux dem andes de l ’E glise, tout en se donnant des apparences 
de bienveillance.

Traduction: Iwona Bartosz-Przybylo

SABINA BOBER -  dr nauk humanistycznych z zakresu historii. Autorka 
ponad 30 artykułów i recenzji. Najważniejsze publikacje: Persona non grata. 
Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL (2005); redakcja i współautorstwo 
książki Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005 (2006). 
Zainteresowania badawcze skupiają się na historii najnowszej Polski.
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METRYKI ZGONU OFIAR ZAJŚĆ W DRELOWIE 
6 STYCZNIA 1874 R.

Beatyfikacja w dniu 6 października 1996 r. przez papieża Jana Paw
ia II Męczenników Podlaskich -  Wincentego Lewoniuka i XII towa
rzyszy spowodowała, jak zwykle przy takiej okazji, pojawienie się 
szeregu mniej lub więcej udanych prób osadzenia martyrologii unitów 
diecezji chełmskiej lat 60. i 70. XIX wieku w kontekście historycz
nym1. Aczkolwiek przywoływano wówczas przede wszystkim wyda
rzenia w Pratulinie (z dnia 14/26 stycznia 1874 r.), to częstokroć 
wspominano również podobne, mające miejsce kilka dni wcześniej, 
zajścia w Drelowie koło Międzyrzeca Podlaskiego.

Mimo obfitej literatury przedmiotu okazuje się, że możliwe jest jeszcze 
w oparciu o nowe materiały rozbudowanie podstawy źródłowej dotyczą
cej problematyki Męczenników Podlaskich, i to w najbardziej zasadni
czym aspekcie -  daty zgonu i liczby zabitych. Przykładem tego niech 
będzie artykuł Eugeniusza Niebelskiego, gdzie autor prezentuje odnale
zione metryki zgonu wszystkich 13 ofiar zajść w Pratulinie2. Jest to o tyle 
ważne, że w ten sposób zweiyfikowany został czas i okoliczności śmierci 
wszystkich ofiar. Jak sam pisze: „Z akt pratulińskich wynika bowiem, że 
po ataku wojska, pomiędzy godziną 12 a 1 w południe tamtego dnia 
zmarło na miejscu dziewięciu mężczyzn [...], pozostałych rannych od
wieziono do domów, spośród których czterech zmarło [...]. Wolno przy
puszczać, że dziesięciu innych -  o nieznanych nam nazwiskach -  wyle
czyło się z ran” ( Metrykalne rejestry, s. 327). Autor podkreśla też, że

1 Historyczne uzasadnienie aktu beatyfikacji stanowiła praca: H. D y l  ą g  o w a ,  Mę
czennicy Podlascy. Positio historica, Siedlce 1994 (maszynopis, wersja polska i włoska).
2 E. N i e b e l s k i ,  Metrykalne rejestry śmierci męczenników unickich z 1874 roku 
w prawosławnych (?) księgach pratulińskich, „Nasza Przeszłość”, 103 (2005), s. 321-328. 
Strony zawierające przywoływane cytaty z tego artykułu podano w tekście w nawiasach.

„Nasza Przeszłość” t. 108: 2007, s. 355-369.
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w świetle powyższych informacji nie można mówić o świadomym fał
szowaniu danych przez stronę rosyjską dotyczących wypadków w Pratu- 
linie. Co więcej, E. Niebelski zwrócił uwagę na potencjał tkwiący w ana
lizie akt metrykalnych, wskazując na przechowywaną także w Archiwum 
Państwowym w Lublinie księgę metrykalną Urzędu Stanu Cywilnego 
wsi Drelów z 1874 r. Dokonał przy tym podstawowej weryfikacji da
nych, przyjmując, że w księdze tej zachowane jest świadectwo tragicznej 
śmierci w zajściach w obronie swej cerkwi w Drelowie w dniu 6 stycznia 
1874 r. (stary styl) tylko jednego mężczyzny -  Jana Romaniuka ze wsi 
Przechodziska. Dodaje przy tym, że: „W księdze cytowanej nie odnale
ziono żadnych innych 12 nazwisk spośród 13 osób notowanych w litera
turze jako zabitych w Drelowie dnia 17 stycznia 1874 r.’’(tamże, s. 328).

Wydaje się jednak, że takie stanowisko, jakoby nie można było 
powiązać nazwisk zmarłych w 1874 r. i zapisanych w księdze metry
kalnej tamtejszego USC parafian drelowskich z tymi, które funkcjonu
ją  od lat w poważnej literaturze przedmiotu, nie jest do końca trafne. 
Analiza dorobku poświęconego kwestii wydarzeń w Drelowie oraz 
wspomnianej księgi USC Drelów z 1874 r.3 pokazuje, że można pod
jąć próbę pozytywnej weryfikacji dotychczasowej listy ofiar i podać 
ich liczbę w oparciu o konkretny materiał archiwalny.

Wydarzenia w Drelowie i Pratulinie w styczniu 1874 r. odbiły się sze
rokim echem w świadomości nie tylko społeczeństwa Królestwa Polskie
go, ale też i pozostałych zaborów, zwłaszcza w Galicji. Stanowiły też 
przedmiot zaciekawienia obcych służb dyplomatycznych, w tym Francji 
i Wielkiej Brytanii, zainteresowanych sytuacją polityczną w Cesarstwie 
Rosyjskim4. Jednakże już niemal natychmiast zaczęły się rozbieżności 
w ocenie tego, co naprawdę wydarzyło się w Drelowie oraz jakie były 
skutki tych wydarzeń. Różnice te wraz z upływem czasu zaczęły się po
głębiać, a całe wydarzenie zaczęło żyć niejako własnym życiem, wpisując 
się w nurt dosyć specyficznie pojmowanej tzw. „unickiej martyrologii”5.

3 A rchiw um  Państw ow e w  L ublinie, Urząd Stanu C yw iln ego  D relów  gr.-kat., sygn. 
56, 1874 r.
4 J. S k o w r o n e k ,  Prześladowanie unitów podlaskich w kontekście europejskim, 
w: Martyrologia Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych, t. 1,
Unici Podolscy, Sied lce  1996, s. 85-86 .

5 Por. szerzej na ten temat w  artykule: A. G i l ,  Historia w służbie idei narodowej.
Wydarzenia 1874 r. na Podlasiu w ocenie polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej, „R ocznik
Instytutu Europy Środk ow o-W schod niej”, 2 (2 0 0 4 ), s. 72-93 .
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Jednym z głównych źródeł wiedzy o wydarzeniach drelowskich 
pozostaje raport księdza Teodora Telakowskiego6, złożony na ręce 
greckokatolickiego biskupa przemyskiego Jana Stupnickiego bezpo
średnio po zaistniałym zajściu7. Według tego raportu dramat unitów 
drelowskich miał miejsce 5/17 stycznia 1874 r. niejako w dwóch od
słonach. Rankiem doszło pod cerkwią do starcia wręcz między para
fianami a wojskiem, z użyciem przez obie strony białej broni. W jego 
wyniku po stronie unitów były osoby ranne. Po kilku godzinach, po 
decyzji najwyższych, petersburskich czynników (słynne: pieriebit’ 
wsiech), doszło do interwencji z użyciem broni palnej, której konse
kwencją byli zabici i ranni. Według ks. Telakowskiego na miejscu 
zginęli: Semen Pa[w]luk, Teodor Bocian, Andrzej Charytoniuk, Jan 
Romaniuk i Paweł Kozak. Kilkanaście osób było ciężej bądź lżej ran
nych. Po ostrzelaniu mieszkańców wojsko dokonało pacyfikacji wsi, 
której wynikiem były dalsze pobicia i katowania.

Niestety, nie wiadome jest, skąd ks. Telakowski czerpał swe informa
cje. Stoją one w pewnej sprzeczności z innymi, współczesnymi przeka
zami, szczególnie w kwestii dłuższego oczekiwania na decyzję o świa
domym użyciu broni palnej przeciwko ludności oraz samej decyzji.

Bardzo ważnym świadectwem jest „Raport o sprawie greko-unitów 
na Podlasiu”, który sporządził sekretarz francuskiego konsulatu w War
szawie, Theodor Meyer. Raport ten został wysłany do Paryża w dniu 
12 maja 1874 r., a więc powstał wprost po samych wydarzeniach. We
dług tego świadectwa -  powstałego w opinii Jerzego Skowronka, który 
dokument odnalazł i przeanalizował -  według relacji naocznego świad-

6 Ks. Teodor T elakow sk i (ur. w  1840 r.) był adm inistratorem  w  unickiej parafii R o
g ó w  (na pn. od S ied lec). Od 1874 r. w  G alicji. W. K o 1 b u k, Duchowieństwo unickie 
w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1992, s. 168. R ogów  oddalony  je s t  od Dre
low a w lin ii prostej o  ok o ło  65 km.
7 N a prośbę kard. A n gelo  Jacobiniego, sekretarza K ongregacji do Spraw K oście lnych  
N ad zw yczajnych , przekazano do A rchiw um  K ongregacji m ateriały z  d iecezji chełm 
skiej, w śród których znalazł się  i raport ks. T elak ow sk iego. Raport ten by ł w ielokrot
nie użytkow any przez p iszących  o prześladow aniach un itów  przez w ładze rosyjskie. 
Raport ten w  obszernych  fragm entach dw ukrotnie opublikow ała  Hanna D ylągow a: 
Unia brzeska i unici w Królestwie Polskim, W arszawa 1989, s. 51-52; Likwidacja unii 
w Królestwie Polskim w świetle archiwaliów watykańskich, „Z eszyty  N aukow e  
K U L ”, 34  (1 9 9 1 ), nr 1-2, s. 22 -23 . Ten drugi artykuł je st bardzo dobrą analizą zaw ar
tości arch iw ów  w atykańskich w  kw estii prześladow ań unitów  w  K rólestw ie Polskim , 
a także literatury pośw ięconej tej kw estii.
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ka, unici drelowscy mieli być bici nahajkami, ostrzelani z broni palnej, 
a następnie ponownie batożeni. Na miejscu wykonano taką karę wobec 
150 osób, a 60 zaaresztowano i powieziono do więzienia. W wyniku 
użycia broni palnej zginąć mieli na miejscu -  Chwedor Bocian, Andrej 
Warytoniuk, Iwan Romaniuk, Paweł Kozak i Semen Pałuk8.

Lista ofiar jest taka sama, jak u księdza Telakowskiego (pomijając 
zrozumiałą tu różnice w pisowni niektórych nazwisk9). Być może 
więc oba raporty miały to samo źródło pochodzenia.

Interesujący są w tej kwestii wspomnienia ks. Faustyna Hannytkie- 
wicza, proboszcza parafii Międzyrzec Nowy, dziekana międzyrzec
kiego obrządku greckokatolickiego z lat 1863-1874, sporządzone dnia 
13 października 1884 r., a odnoszące się m.in. i do wydarzeń w Dre
lowie w styczniu 1874 r. Ks. Hannytkiewicz zanotował, co następuje: 
„Nie mamy dokładnych wiadomości o poległych śmiercią męczeńską 
[i] również o rannych przy Cerkwi Drelowskiej i o ich nazwiskach. 
Mieliśmy tylko najwiarygodniejsze doniesienia, że nie obliczone 
mnóstwo ludzi płci obojej a nawet małe wyrostki przy tej świątyni 
i po drogach do niej wiodących przez dzicz Kozacką było ćwiczone 
pałkami i do krwi batożone. Ranni poumierali w szpitalu Międzyrzec
kim, dziękując Bogu, że życie swe oddali za jedność z Ś[więty]m 
Rzyms.[ko]-Katolickim Kościołem”10.

8 J. S k o w r o n e k ,  Prześladowanie unitów podlaskich, s. 9 1 -92 .
9 W materiałach źródłow ych i pracach, odnoszących się  do zajść antyunickich w  d ie 
cezji chełm skiej w  1874 r., zach odzą różnice w  p isow ni im ion i n azw isk  ofiar. W yni
kało to przede w szystk im  z  faktu, że dane osob ow e p o ch o d ziły  od osób  trzecich. 
Ponadto, m im o, że w yw od zili się  oni z ruskiego kręgu ku lturow ego, częstokroć zapi
syw ano ich im iona i nazw iska w  wersji polskiej. W  oficja lnych  zaś dokum entach  
(aktach m etrykalnych) zap isyw an o ich dane osob ow e w  języ k u  rosyjsk im . Sytuację  
kom plikuje dodatkow o to, że  w ielu  unitów  używ ało  w  życiu  codzienn ym  przydom 
ków , a nie oficja lnych  nazw isk. D latego m ożliw e jest, że  o so b y  zm arłe w  w yniku  
działań w ładz rosyjskich w  D relow ie  u żyw ały  innych nazw isk , pod którym i znane  
były  w  sw ojej sp o łeczn o śc i, n iż  te, zapisane w  aktach urzędow ych (albo odw rotnie). 
Przykładow o z  relacji w ynika, że  będący jed n ą  z  ofiar Andrzej Charytoniuk naprawdę  
nosi! nazw isko Siejka. Por. J. G e r e  s z, Cz. M i a z g a ,  Środowisko religijne unitów 
drelowskich i międzyrzeckich, w: Martyrologia, s. 199.
10 Fragment w spom nień  ks. Faustyna H annytkiew icza, proboszcza parafii M iędzyrzec
N ow y, dziekana m ięd zyrzeck iego  obrządku greckok atolick iego z  lat 1863-1874 ,
sporządzonych dnia 13 października 1884 r., odn oszący  się  do w ydarzeń w  D relow ie
w  styczniu 1874 r. B iblioteka im. H. Ł opacińskiego w  Lublin ie, D zia ł Z biorów  Sp e
cjalnych , sygn. 21 6 3 , k. 800. P isow nia  została uw sp ółcześn ion a.
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Wspomnienia te oddają raczej samą atmosferę prześladowań, niż 
przynoszą znajomość rzeczywistych faktów. Niemniej jednak to, że 
bezpośrednio zainteresowany tymi zajściami kapłan, dziekan deka
natu, w obrębie którego znajdowała się parafia drelowska, nie mógł 
ustalić tak ważnego faktu, jakim były nazwiska ofiar, jest już ważną 
wskazówką pokazującą utrudnienia związane z badaniem tej pro
blematyki.

Inaczej sprawa ta prezentowana była w oficjalnej rosyjskiej kore
spondencji władz cywilnych i woskowych Królestwa. Istotnym źró
dłem do wiedzy o wydarzeniach drelowskich jest sprawozdanie władz 
wojskowych dla władz cywilnych Królestwa Polskiego, zachowane 
w tzw. zbiorze Nikołaja Milutina (przechowywany w Rosyjskiej Bi
bliotece Państwowej w Moskwie, f. 196, p. 43, n. 13). Sprawozdanie 
to do naukowego obiegu w Polsce wprowadził jeszcze w latach 60. 
Krzysztof Groniowski, rozpatrując problem unicki na tle kwestii 
agrarnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Jednakże, 
jak się wydaje, K. Groniowski odczytał źle najistotniejszą informację 
tego sprawozdania w kwestii ofiar zajść w Drelowie. Streszczając jego 
zawartość, pisał tak: „W Drelowie 12 1 1874 r. chłopi usunęli z cerkwi 
duchownego i strażnika, 17 stycznia do Drelowa przybyły 2 roty pie
choty i sotnia kozaków. Wieś uzbrojona w kołki stawiała opór. 
14 chłopów uwięziono i oddano pod sąd wojenny, dalszych wojsko 
ukarało chłostą. W tym czasie zaczęła nadciągać uzbrojona w kołki 
odsiecz ze wsi Dołha i Żerocin, zatrzymana po starciu przez kozaków. 
Nadciągający tłum z Szóstki zatrzymał się w lesie, gdy zobaczył nowe 
oddziały wojskowe z Międzyrzeca. Liczba ofiar w Drelowie według 
oficjalnego raportu wynosiła 10 osób, według źródeł polskich 18 zabi
tych i 50 rannych”11. Nie wiadomo przy tym, czy owe 10 osób w ta
kim ujęciu to sami zabici, czy też zabici i ranni.

Sprawozdanie to było ponownie przywoływane w historiografii 
polskiej przy przedstawianiu sytuacji w Drelowie przez wspomina
nych już Hannę Dylągową12 i Urszulę Głowacką-Maksymiuk13 *.

11 K. G r o n i o w s k i ,  Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, W arszaw a  
1966, s. 184. Podając dane strony polsk iej, badacz ten opierał s ię  na publikacji: O tto- 
nów na [Jadw iga Ł ubieńska], Podlaskie „Hospody pom yluj” 1872-1905. Kronika 33 
lat prześladowania unii. Przez naocznego świadka, K raków  1908 , s. 35.
12 H. D y l ą g o w ą ,  Dzieje Unii Brzeskiej (1596-1918), W arszaw a-O lsztyn  1996 , 
s. 159-160 .
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Zawiera ono następującą konstatację -  zabity został 1 mężczyzna 
a 10 było rannych. Nie ma przy tym podanych żadnych nazwisk. Do
kument ten ponadto zawiera informację, że ogień z broni palnej został 
otwarty nie na skutek wydanego rozkazu, ale samowolnie przez zaata
kowanych przez tłum żołnierzy. Po uśmierzeniu zajść główni przy
wódcy (14 osób) mieli zostać aresztowani i wywiezieni do więzienia. 
Taka wersja wydarzeń w Drelowie przedostała się do rosyjskich gazet 
i była prezentowana tamtejszej opinii publicznej14.

W świetle podanych wyżej relacji, raportów i sprawozdań wynika, 
że wiedza na temat rzeczywistego przebiegu wydarzeń w Drelowie 
i powiązanej z tym liczby ofiar wśród tamtejszych unitów w okresie 
bezpośrednio po tych zajściach była ograniczona i sprzeczna w zasad
niczych ustaleniach. Władze rosyjskie nałożyły na informacje doty
czące działań antyunickich w początkach 1874 r. faktyczne embargo, 
a dalsze dramatyczne wydarzenia powiązane z likwidacją Cerkwi 
unickiej w Królestwie Polskim spowodowały z jednej strony pewien 
spadek zainteresowania kwestią Drelowa i Pratulina, z drugiej zaś 
włączenie jej w obręb tworzącej się wówczas wizji martyrologii uni
tów diecezji chełmskiej, przeznaczonej w znacznej mierze na użytek 
aktualnej walki z rusyfikacją i uciskiem religijnym. Problem ten pod
noszony był zarówno przez polskie środowiska narodowe, jak i nie
które kościelne. Nastąpił proces rekonstrukcji wydarzeń drelowskich 
i pratulińskich, a także całości prześladowań religijnych z lat 60. i 70., 
w oparciu o znajomość rzeczy wśród mieszkańców regionu -  nieko
niecznie przy tym uczestników czy też bezpośrednich świadków.

Ogromne zasługi miał tu ksiądz Józef Pruszkowski, zasłużony ka
płan diecezji podlaskiej i lubelskiej, wybitny historyk-regionalista, 
zbierający przez wiele lat -  osobiście lub przez pośredników -  dane
0 prześladowaniach. Opublikował on swe ustalenia w pracy, która na 
następne dziesięciolecia wyznaczyła sposób patrzenia na ten problem,
1 jest do dzisiaj cytowana jako podstawowe źródło przedmiotu15.

13 U . G ł o w a c k a - M a k s y m i u k ,  Źródła dotyczące unitów podlaskich w archi
wach polskich i rosyjskich, „Prace A rch iw aln o-K on serw atorsk ie” , z. 14, S ied lce  2 0 0 4 ,  
s. 8 7 -8 8 .
14 H. D  y  1 ą g  o w  a, Dzieje Unii Brzeskiej, s. 161 -162 .
15 Martyrologium czyli Męczeństwo Unii S-tej na Podlasiu. Z autentycznych i wiary
godnych źródeł zebrał i napisał (P. I. K. Podlasiak) Ks. Józef Pruszkowski, cz. 1, 
1864-1882, Lublin 1921. Jest to niem al d osłow n e pow tórzen ie pracy w ydanej w  1905 r.

Ks. Pruszkowski przy rekonstrukcji wydarzeń w Drelowie korzystał: 
„ze zgodnych świadectw unitów i łacińskich parafian sąsiednich, jak 
również z opowieści i notatek dziekana X. Fr. Wasilewskiego” {Mar
tyrologium, s. 211). Jak podaje, „Zabici w obronie wiary i świętości 
cerkwi [zostali]: 1) Jan Kościuszek, 2) Teodor Kościuszek, 3) Win
centy Bazyluk, 4) Paweł Kozak, 5) Teodor Bocian, 6) Symeon 
Pawluk, 7) Andrzej Charytoniuk, 8) Trochim Charytoniuk, 9) Jan 
Romaniuk, 10) Onufry Tomaszuk, 11) Andrzej Kubik, 12) Jan Kubik, 
13) Jan Luciuk” (tamże, s. 210). Ustalenia ks. Pruszkowskiego stały 
się podstawą dla wielu później piszących badaczy16.

W 1918 r. ordynariuszem diecezji janowskiej (od 1925 r. siedlec
kiej) został ks. biskup Henryk Przeździecki. Jeszcze w swym liście 
pasterskim, wydanym na inaugurację rządów w diecezji, bp Przeź
dziecki zapowiedział wszczęcie procesu beatyfikacyjnego męczenni
ków unickich. W czerwcu 1920 r. ks. Józef Florczak, mianowany 
przez biskupa prokuratorem do sprawy beatyfikacji męczenników 
podlaskich w Rzymie, złożył stosowny wniosek w Kongregacji 
ds. Świętych. Pierwsze dane co do wydarzeń w Drelowie zebrał jesz
cze w listopadzie 1919 r. ówczesny proboszcz rzymskokatolicki, 
ks. Karol Wajszczuk17. Działania na rzecz pozyskiwania świadectw 
męczeństwa trwały przez cały okres międzywojenny18. Materiał pozy-
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16 Por. np. Ks. F. D  u d k a, Prześladowanie unitów na Podlasiu, „Studia C larom onta- 
na”, 9, Jasna G óra 1988 , s. (13  o sób  zabitych , o k o ło  2 0 0  rannych); M . M a l i s z e w 
s k i ,  G. W  e 1 i k, Unici Podlascy. Przewodnik historyczny, S ied lce  1992, s. 2 6 -2 7  
(d o s ło w n e  p o w tó rzen ie  listy  ks. P ru szkow sk iego); J. G e r e s z , Unitów podlaskich 
droga do świętości, [B ia ła  Podlaska] 1991, s. 8-9; P. S e m e n i u k ,  Zarys dziejów 
unickiej parafii Dołha (1604-1874), „R oczn ik  M ięd zyrzeck i”, t. 34 , M iędzyrzec  
P odlaski 2 0 0 2 , s. 102 (13  zabitych , k ilk u d ziesięc iu  rannych); F. O 1 e s i e j  u k, Mo
nografia wsi Drelów, L ublin 1996, s. 9 9 -1 0 0  (13  zabitych , rannych ponad 5 0  osób  
a o k o ło  6 0  zakuto w  kajdany). C iekaw e, że  autor ten, p o ch o d zą cy  z  D relow a, nie  
zap isa ł żadnej tradycji m iejscow ej co  do przebiegu w ydarzeń i o k o licz n o śc i śm ierci 
ich ofiar. P odaje natom iast ich nazw isk a  w  następującym  brzm ieniu: „Jan K o- 
śc iu czyk , T eodor K o śc iu czy k , P aw eł K ozak, W incen ty  B azylu k , T eodor O łtuszyk , 
Szym on  Paw luk, A ndrzej C harytom iuk, Trochim  C harytom iuk, Jan R om aniuk, O nu
fry T om aszuk , Andrzej K ubik, Jan K ubik i Jan L uciuk”.
17 Por. Protokół o prześladowaniu unitów w parafii Drelów, na stronie: / w w w .p arafia - 
d re low -n m p .sied lce .op ok a .org .p l/m eczen n icy /p rotok o l.h tm  -  stan na 2 4  kw ietn ia  
2 0 0 7  r.
18 H. D y l ą g ó w  a, Historia procesu beatyfikacyjnego Męczenników Podlaskich, 
w: Martyrologia, s. 3 4 2 -344; F. 0 1 e s i e  j u k, Monografia, s. 151.

http://www.parafia-drelow-nmp.siedlce.opoka.org.pl/meczennicy/protokol.htm
http://www.parafia-drelow-nmp.siedlce.opoka.org.pl/meczennicy/protokol.htm
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skany w tym okresie został złożony w aktach procesowych, przecho
wywanych obecnie w Archiwum Diecezjalnym w Siedlcach.

Przebieg wydarzeń w Drelowie (wraz z listą ofiar) zrekonstruował 
Tadeusz Krawczak, i jest to, jak na razie, jedyna próba ich odtworze
nia w oparciu o w miarę reprezentatywny materiał archiwalny (także 
ten, który powstał w trakcie przygotowań do procesu w okresie mię
dzywojennym). W opinii T. Krawczaka „Tylko w wyniku starcia 
z Rosjanami i wskutek oddania do obrońców kościoła strzałów zginę
ło 13 osób: Jan Kościuczyk, Teodor Kościuczyk, Wincenty Bazyluk, 
Paweł Kozak, Teodor Ostaszczyk zwany Bocianem [winno być: Ołtu- 
szy k - A.G.], Symeon Pawluk, Andrzej Charytoniuk, Trochim Chary- 
toniuk, Jan Romaniuk, Onufry Tomaszuk, Andrzej Kubik, Jan Kubik, 
Jan Łuciuk. Liczba powyższa ulegnie zwiększeniu, jeśli dodamy do 
niej co najmniej 9 ofiar pobicia, które znamy z imienia i nazwiska 
oraz Szymona Olesiejuka z Pereszczówki, który po 4 dniach od pobi
cia kolbami karabinów zmarł w międzyrzeckim szpitalu”19.

Jak widać, zasadnicza lista ofiar zbieżna jest w całości z ustaleniami 
ks. Pruszkowskiego. Autor poszerza liczbę zabitych o dodatkowe dzie
sięć osób. Ofiarami katowania na cmentarzu przycerkiewnym po sa
mych zajściach mieli być: Grzegorz Jakimiuk, Semen Garmaniuk, Mi
kołaj Onufryjuk, Ostap Małaszuk, Marianna Kieczka, Agafia z Łuciu- 
ków Olesiejuk, Michał Łęka, Grzegorz Chwaluczyk. Pobici także zosta
li Trochim Olesiejuk z Pereszczówki, Teodor Tronda [Tranda -  A.G.] 
z Kwasówki i Damian Łuciuk z Zahajek, który zmarł w trzy dni póź
niej. W poczet ofiar autor włącza także wspomnianego wcześniej Szy
mona Olesiejuka z Pereszczówki. Według T. Krawczaka w wyniku 
zajść w Drelowie zginąć więc miało co najmniej 23 osoby.

Zaznaczyć tu trzeba, że ustalenia te mająjednak mimo wszystko w du
żej mierze charakter spekulatywny, oparte są bowiem na materiale two
rzonym ex post zaistniałych wydarzeń. Przywołane w tekście T. Kraw
czaka nazwiska nie weszły w szerszy krąg odbiorców. Kultywowana jest 
pamięć o 13 ofiarach wydarzeń ze stycznia 1874 r., co dokumentuje m.in. 
współczesna tablica pamiątkowa na kościele w Drelowie20.

I<5 T. K r a w c z a k ,  Likwidacja unii w Królestwie , w: Martyrologia Unitów
Podlaskich, s. 40-47 (cytat na s. 46-47).
20 Por. fotografia na stronie: www.parafia-drelow-nmp.siedlce.opoka.org.pl/me- 
czennicy/historia.htm -  stan na 24 kwietnia 2007 r.
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Dokonując zestawienia znanych z literatury przedmiotu nazwisk 
ofiar prześladowań religijnych z Drelowa z zawartością księgi metry
kalnej USC Drelów z 1874 r.21, wbrew twierdzeniom E. Niebelskiego 
o możliwości identyfikacji tylko jednej osoby (Jana Romaniuka 
z Przechodzisk), z wydarzeniami tymi powiązać można i innych zmar
łych tej parafii w tymże roku, w tym także i z grona owych 13 najbar
dziej znanych ofiar.

Oprócz Jana Romaniuka sporządzono akt zgonu Fedora (Teodora) 
Ołtuszyka, znanego także pod przydomkiem Chwedor Bocian. Wyni
ka z niego, że Teodor Ołtuszyk zmarł w Drelowie w dniu szóstego 
stycznia 1874 r. o godzinie dziesiątej rano22. Sam zaś akt sporządzono 
w dniu ósmego stycznia (metryka zgonu nr 2, k. 28, wszystkie daty 
według kalendarza juliańskiego, teksty metryk w polskim tłumaczeniu 
w załączeniu). Teodor Ołtuszyk był więc pierwszą ofiarą zajść w Dre
lowie, zmarł bowiem o godz. 10, a Jan (Joann, Iwan) Romaniuk we
dług metryki zgonu zmarł o godz. 11. Tak więc spośród 13 ofiar z pier
wotnej listy ks. Pruszkowskiego (i pięciu z listy ks. Telakowskiego) 
w oparciu o księgę metrykalną USC Drelów gr.-kat. z 1874 r. dyspo
nujemy metrykami zgonu dwóch osób.

Ponadto da się zidentyfikować jeszcze cztery inne osoby. Dnia 
13 stycznia zgłoszono zgon Symeona Olesiejuka z Pereszczówki, 
zmarłego tamże dnia 11 stycznia o godzinie drugiej po południu (m. z. 
nr 9, k. 30). Symeon Olesiejuk według T. Krawczaka umrzeć miał od 
razów po czterech dniach od zajść w międzyrzeckim szpitalu. Ponadto 
zachowały się metryki zgonu ofiar pobicia, do którego doszło zaraz po 
oddaniu strzałów przez wojsko. Są to metryki następujących osób: 
Trofima Olesiejuka z Pereszczówki, zmarłego tamże w dniu 
27 stycznia o godz. ósmej po południu (m. z. nr 15, k. 31), Feodora

21 Kwerendą objęto księgi metrykalne zmarłych z 1874 r. z parafii greckokatolickich 
z Drelowa (USĆ loco, sygn. 56), Międzyrzeca Podlaskiego -  Stare Miasto (USC loco, 
sygn. 64), Międzyrzeca Podlaskiego -  Nowe Miasto (USC loco, sygn. 64), Szóstki 
(USC loco, sygn. 15a, lata 1872-1899). Ponadto, w celu uzyskania właściwej orienta
cji przebadano następujące księgi: USC Drelów gr.-kat: sygn. 55-1873 r.; sygn. 54- 
1871 r.; USC Drelów prawosł.: sygn. 1-1876 r.; USC Międzyrzec Podlaski -  Stare 
Miasto: sygn. 63-1873 r.; USC Międzyrzec Podlaski -  Nowe Miasto: sygn. 65-1875 r.; 
sygn. 63-1873 r.; sygn. 61-1871 r.; USC Dołha gr.-kat: sygn. 56-1875 r.; sygn. 55-1873 r.; 
sygn. 54-1872 r.; sygn. 53-1871 r.
22 Wynika z tego więc, że zasadnicze wydarzenia w Drelowie zaszły w dniu 6/18 
stycznia 1874 r.

http://www.parafia-drelow-nmp.siedlce.opoka.org.pl/me-czennicy/historia.htm
http://www.parafia-drelow-nmp.siedlce.opoka.org.pl/me-czennicy/historia.htm
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(Teodora) Trandy z Kwasówki, zmarłego tamże w dniu 9 marca (m. z. 
nr 26, k. 34) oraz Michała Łęki (Michaiła Lenki) z Drelowa, zmarłego 
tamże w dniu 25 listopada 1874 r. (m. z. nr 49, k. 40). Z metryk zgonu 
tych osób wynika, że dwie zmarły bezpośrednio na miejscu zajść, zaś 
cztery najprawdopodobniej w wyniku pobicia i będących jego skut
kiem chorób i powikłań.

Wydaje się, że bez szeroko zakrojonej kwerendy archiwalnej 
(przede wszystkim w zbiorach rosyjskich) pełne wyświetlenie tak 
okoliczności wydarzeń w Drelowie w dniu 6/18 stycznia 1874 r., jak 
i liczby ich ofiar, nie będzie możliwe. Jednakże nawet analiza tych 
źródeł, jakie w chwili obecnej są do naszej dyspozycji, może przy
nieść interesujące ustalenia. Przyjąć jednakże można, że w oparciu 
o wspomnianą księgę metrykalną USC Drelów gr.-kat. z 1874 r. moż
na przyjąć, że mamy udokumentowany zgon sześciu ofiar zajść w tej 
miejscowości w styczniu 1874 r., będących efektem polityki prześla
dowań religijnych podjętej przez rząd rosyjski w dobie likwidacji 
Cerkwi unickiej w Królestwie Polskim w latach 70. XIX w.
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ANEKS

I. Metryki zgonu ofiar zajść w Drelowie w dniu 6/18 stycznia 1874 r.
(w tłumaczeniu z języka rosyjskiego). Zachodzą pewne różnice 
w brzmieniu imion lub nazwisk, wynikające z używania w praktyce 
urzędowej języka rosyjskiego.

1) Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), USC Drelów gr.-kat, 
sygn. 56, 1874 r., nr 2, k. 28.
„Fedor Ołtuszyk z Drelowa”

„Działo się w Drelowie ósmego stycznia tysiąc osiemset siedem
dziesiątego czwartego roku o godzinie jedenastej rano. Zjawili się 
Jozafat Zieniuk lat czterdzieści i Petro Juchimiuk lat czterdzieści pięć, 
rolnicy mieszkający we wsi Drelów, i oznajmili nam, że szóstego 
stycznia tego roku o godzinie dziesiątej rano zmarł Feodor Ołtuszyk 
lat dwadzieścia osiem mający, rolnik ze wsi Drelów, zostawił po sobie 
żonę Agafię z Danielewiczów, syn Olesieja i Mariny prawnych mał
żonków Ołtuszyków. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Feodora 
akt ten obecnym został przeczytany i z powodu niepiśmienności 
onych podpisany przez nas.

Kapłan Teofil Welinowicz.” 2

2) APL, USC Drelów gr.-kat, sygn. 56, 1874 r., nr 7, k. 29.
„Iwan Romaniuk z Prochodzisk”

„Działo się w Drelowie jedenastego stycznia tysiąc osiemset sie
demdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej wieczorem. Zja
wili się Joann Łukaszuk lat trzydzieści siedem i Petro Opałko lat 
czterdzieści dwa, rolnicy ze wsi Prochodziska, i oznajmili nam, że 
szóstego stycznia tego roku o godzinie jedenastej rano zmarł we wsi 
Drelów Joann Romaniuk lat czterdzieści sześć mający, rolnik ze wsi 
Prochodziska, syn Maksyma i Eufrozyny z Byczyków małżonków 
Romaniuków, zostawił po sobie żonę Annę z Charytoniuków. Po na
ocznym stwierdzeniu zgonu Iwana akt ten obecnym został przeczyta
ny i z powodu niepiśmienności onych podpisany przez nas.

Kapłan Teofil Welinowicz.”
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3) APL, USC Drelów gr.-kat, sygn. 56, 1874 r., nr 9, k. 30.
„Symeon Olesiejuk z Pereszczówki”
„Działo się w Drelowie trzynastego stycznia tysiąc osiemset sie

demdziesiątego czwartego roku o godzinie dwunastej w południe. 
Zjawili się Danii! Olesiejuk lat trzydzieści sześć i Osip Gruszka lat 
pięćdziesiąt rolnicy ze wsi Pereszczówka i oznajmili nam, że jedena
stego stycznia tego roku o godzinie drugiej po południu zmarł Symeon 
Olesiejuk we wsi Pereszczówka lat dwadzieścia dziewięć syn Andreja 
i Agafii, zostawił po sobie żonę Marinę z Kiczków. Po naocznym 
stwierdzeniu zgonu Symeona akt ten obecnym został przeczytany 
i z powodu niepiśmienności onych podpisany przez nas.

Kapłan Teofil Welinowicz.”

4) APL, USC Drelów gr.-kat, sygn. 56, 1874 r., nr 15, k. 31.
„Trofim Olesiejuk z Pereszczówki”
„Działo się w Drelowie dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc 

osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie dziesiątej rano. 
Zjawili się Paweł Olesiejuk lat trzydzieści cztery i Jozafat Gleń lat 
trzydzieści dwa rolnicy ze wsi Pereszczówki i oznajmili nam, że dwu
dziestego siódmego stycznia tego roku o godzinie ósmej po południu 
zmarł w Pereszczówce Trofim Olesiejuk rolnik lat dwadzieścia jeden 
mający syn liii [lekcja niepewna] i Anny z Korolczuków małżonków 
Olesiejuków, zostawił po sobie żonę Krystynę z Nakaziuków. Po na
ocznym stwierdzeniu zgonu Trofima akt ten obecnym został przeczy
tany i z powodu niepiśmienności onych podpisany przez nas.

Kapłan Teofil Welinowicz.”

5) APL, USC Drelów gr.-kat, sygn. 56, 1874 r., nr 26, k. 34.
„Feodor Tranda z Kwasówki”
„Działo się w Drelowie jedenastego marca tysiąc osiemset siedem

dziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej wieczorem. Zjawili się 
Sylwester Kościuczyk lat czterdzieści osiem i Paweł Łuszczanica lat 
trzydzieści cztery mający rolnicy z Kwasówki i oznajmili nam, że dzie
wiątego marca tego roku o godzinie czwartej wieczorem zmarł Feodor 
Tranda lat trzydzieści sześć mający rolnik ze wsi Kwasówka, zostawił 
po sobie żonę Feodorę z Mironiuków, syn Antona i Oksany z Gosiów.
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Po naocznym stwierdzeniu zgonu Feodora akt ten obecnym został prze
czytany i z powodu niepiśmienności onych podpisany przez nas.

Kapłan Teofil Welinowicz.”

6) APL, USC Drelów gr.-kat, sygn. 56, 1874 r., nr 49, k. 40.
„Michaił Lenka z Drelowa”
„Działo się w Delowie dwudziestego ósmego listopada tysiąc 

osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie siódmej rano. 
Zjawili się osobiście Joann Gawryluk lat dwadzieścia dziewięć i Onu
fry Lenka lat trzydzieści dwa mający, rolnicy ze wsi Drelów i oznaj
mili nam, że dwudziestego piątego listopada tego roku o godzinie 
piątej wieczorem zmarł w Drelowie rolnik Michaił Lenka lat dwadzie
ścia pięć mający, zostawił po sobie żonę Juliannę urodzoną Roma
niuk, syn Antona i Anny z Karpińskich. Po naocznym stwierdzeniu 
zgonu Michaiła akt ten obecnym został przeczytany i z powodu niepi
śmienności onych podpisany przez nas.

Kapłan Teofil Welinowicz.”

II. Wykaz wszystkich zmarłych w parafii greckokatolickiej 
Drelów w 1874 r.

1. Anton Onufrijuk z Pereszczówki
2. Feodor Ołtuszyk z Drelowa
3. Andriej Filipiuk z Kwasówki
4. Marina Radczuk z Łuzek
5. Agafija Ostapiuk z Drelowa
6. Sylwester Dudka z Łuzek
7. Iwan Romaniuk z Drelowa
8. Regina Danilewicz z Zahajek
9. Symeon Olesiejuk z Pereszczówki

10. Feodor Kozak z Łuzek
11. Stepan Radczuk z Łuzek
12. Prokopij Simończuk z Prochodziska [Przechodziska]
13. Feodor Waszczuk z Łuzek
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14. Feodora Zieniewicz z Drelowa
15. Trofim Olesiejuk z Pereszczówki
16. Matfiej Marczuk z Łuzek
17. Anna Kubik z Kwasówki
18. Nikołaj Zacharuk z Łuzek
19. Paraskowia Supruniuk z Zahąjek
20. Fiekla Andrejuk z Drelowa
21. Anna Pawelczuk z Łuzek
22. Tatjana Kubik z Kwasówki
23. Pelagia Michaluk z Zahąjek
24. Andrej Simonczuk z Prochodziska
25. Feodora Gawryluk z Kwasówki
26. Feodor Tranda z Kwasówki
27. Tatjana Jedynak z Łuzek
28. Anna Gać z Łuzek
29. Wasilij Kozłowiec z Prochodziska
30. Konstantyn Filipiuk z Zahąjek
31. Feodor Kozłowiec z Łuzek
32. Jewdokija Ołtuszyk z Kwasówki
33. Feodora Baniosz z Drelowa
34. Marina Flawryluk z Łuzek
35. Feodora Lenka z Drelowa
36. Matfiej Kuczera z Drelowa
37. Ilia Kalinka z Łuzek
38. Joann Marczuk z Kwasówki
39. Joann Szymanczuk z Prochodziska
40. Joann Saczuk z Zahąjek
41. Nazar Kubik z Kwasówki
42. Makryna Kalinka z Łuzek
43. Michaił Łuszczanica z Kwasówki
44. Aleksandra Piliuszyk z Drelowa
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45. Symeon Robodziej z Kwasówki
46. Anna Prochyra z Drelowa
47. Anna Korolczuk z Kwasówki
48. Marfa Stańczuk z Drelowa
49. Michaił Lenka z Drelowa
50. Grigorij Mażko z Prochodziska
51. Marfa Staszuk z Prochodziska
52. Nikita Łaźko z Prochodziska
53. Ustim Kowalczuk z Drelowa
54. Dominika Iwańczuk z Łuzek
55. Grigorij Opałko z Prochodziska
56. Anna Byczyk z Prochodziska

ANDRZEJ GIL — dr hab. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Euro
py Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Historyk, autor kilku monografii i kil
kudziesięciu artykułów. Zainteresowania badawcze skoncentrowane na dzie
jach polsko-ruskiego pogranicza, historii prawosławia i unii, sztuce cerkiew
nej, a także współczesnej analizie politologicznej krajów regionu.



JOLANTA M. MARSZALSKA

ŹRÓDŁA DO BADAŃ NAD DZIEJAMI KLASZTORU 
KANONIKÓW REGULARNYCH BOŻEGO CIAŁA 

W KRAKOWIE W ZBIORACH ARCHIWUM  
OO. CYSTERSÓW W SZCZYRZYCU

Klasztorne zbiory archiwalne są nieocenionym źródłem do badań 
nad dziejami nie tylko tego klasztoru, który je zgromadził i przecho
wał z reguły dla własnych potrzeb, ale bardzo często są doskonałym 
polem badawczym dotyczącym innych domów zakonnych, nie zawsze 
powiązanych ze sobą jedną regułą czy konstytucjami zakonnymi.

Archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu jest doskonałym przykła
dem na powyższe stwierdzenie. Zgromadzone w nim dokumenty per
gaminowe i nowsze, od ponad 770 lat związane są nie tylko z historią 
samego Szczyrzyca i jego dziejami na przestrzeni ponad siedmiu wie
ków, jednakże w znacznym stopniu dokumenty te odnoszą się również 
do dziejów Polskiej Kongregacji Cystersów istniejącej od 1580 r.

Ważnym podkreślenia staje się fakt, że w zespole dokumentów 
klasztornych z których najstarszy datowany jest na rok 12311, poważ
ny zespół tworzą również akta związane bezpośrednio lub pośrednio 
z historią innych zakonów działających w historycznych granicach 
Rzeczpospolitej od XIII do pierwszej połowy XIX wieku2.

1 Ardí, i B OCist. sygn.: 1; Jest to najstarszy zachowany dokument szczyrzycki zwią
zany z fundacją klasztoru, potwierdzający nadanie wsi Mogilany przez Miłosławę, 
wdowę po komesie Goworku, na rzecz Teodora Cedry z Ruszczy, wojewody krakow
skiego; KDM I, nr 13, s. 20.
2 W zbiorach Archiwum Szczyrzyckiego zachowały się dokumenty odnoszące się do 
następujących zakonów: Augustianie, sygn.: XXIV. 142/7; Augustianie -  Kraków, 
sygn.: VIII. 98-100; Bazylianie-Troki, sygn.:XXIV. 85c; Benedyktyni-Sieciechów, 
sygn.: XX. 45, XXI. 130-144, XXIII. 41; Benedyktyni-Tyniec, sygn.: XXIII. 14, 22, 
23,41; Bemardyni-Kalwaria Zebrzydowska, sygn.: XV. 37-40, XX. 102; Bemardyni- 
Leżajsk, sygn. XXVI. 393; Bonifratrzy-Szpital, sygn.: XV. 23, 27, 28; Dominikanie-

„Nasza Przeszłość” t. 108: 2007, s. 371-383.
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Dokumenty te, są niejednokrotnie cennym uzupełnieniem do badań 
nad dziejami poszczególnych klasztorów. Wzbogacają nie tylko stan 
badań nad określonym domem zakonnym ale rzucają również światło 
na relacje zachodzące między poszczególnymi klasztorami, ich po
wiązania historyczne, personalne, które w znacznym stopniu uzupeł
niają wiedzę historyczną dotyczącą badanych obiektów.

W Archiwum klasztornym 0 0 . Cystersów w Szczyrzycu znajduje 
się również niewielki zespól akt odnoszący się do Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich Bożego Ciała w Krakowie. Można zatem 
wnioskować, iż najprawdopodobniej w przeszłości istniały pewne 
związki między obu zakonami, tak zresztą różnymi jeśli weźmiemy 
pod uwagę regułę i konstytucje zakonne a jednocześnie bliskimi 
m.in. geograficznie, Szczyrzyc oddalony jest zaledwie około 50 km na 
południowy wschód od Krakowa.

Zachowane dokumenty stanowią ciekawe pole badawcze i po
znawcze tak dla historii cysterskiego Szczyrzyca, jak i nade wszyst
ko dla poznania w tym przypadku skromnego wycinka dziejów 
klasztoru Kanoników Regularnych Bożego Ciała w Krakowie. Fakt 
przechowania wspomnianych dokumentów w Archiwum szczyrzyc- 
kim raz jeszcze dobitnie wskazuje jak bardzo ważnym zadaniem 
stają się badania nad uporządkowaniem i opracowaniem archiwal
nych zespołów klasztornych.

Wzmiankowane dokumenty dotyczące klasztoru Kanoników Re
gularnych z uwagi na zawartą w nich treść można podzielić na do
kumenty sensu stricto poświadczające relacje między obu zakonami, 
te w szczególności dotyczą osoby Marcina Kłoczyńskiego, prepozy
ta generalnego kongregacji krakowskiej Kanoników Regularnych 
Laterańskich Bożego Ciała, mecenasa, sędziego sądu duchownego 
krakowskiego, wreszcie wytrawnego bibliofila, którego nazwisko

Bochnia, sygn.: III. 45; Dominikanie-Kraków, sygn.: VI. 3; Dominikanie-Poznań, 
sygn.: VI. 3; Dominikanie-Sandomierz, sygn.: VI. 3, Origo 174; Duchacy-Szpital, 
sygn.: XVIII. 3, 7-10, 12, Provisio 129, 229; Franciszkanie, sygn.: XX. 20; Jezuici- 
Kraków, sygn.: XXIV. 142/7, XXV. 411-412; Jezuici-Połock, sygn.: XXIV. 114, 
142/14, 144/13, 150; Jezuici-Tuchów, sygn.: IV. 341-346, XVII. 54-55; Klaryski- 
Kraków, sygn.: XXI. 141/7; Misjonarze-Krasnystaw, sygn.: Provisio 269; Norberta- 
nie-Imbramowice, sygn.: XVIII. 80, 82-84; Paulini-Częstochowa sygn.: XXIV. 141/7; 
Pijarzy-Kraków, sygn.: XXV. 661-676; Reformaci-Wieliczka, sygn. XVII. 58-59, 
XXV. 609.

i podpis figurują na dokumentach prawnych dotyczących klasztoru 
szczyrzyckiego3.

Drugi niewielki zespół dokumentów stanowią akta, które może
my określić mianem akt majątkowych klasztoru szczyrzyckiego, 
dotyczą one kamienicy będącej w posiadaniu klasztoru OO. Cyster
sów w Szczyrzycu. Wzmiankowana kamienica, znajdowała się na 
Kazimierzu krakowskim w pobliżu klasztoru Kanoników Regular
nych. A zatem jest wysoce prawdopodobne, (na co wskazuje treść 
dokumentów), iż istniały i musiały istnieć kontakty między obu 
konwentami.

Fakt bliskiego sąsiedztwa wspomnianej kamienicy w pobliżu kra
kowskiego klasztoru kanoników nie budzi wątpliwości, jest on bo
wiem w pełni udokumentowany. Według zachowanych dokumentów 
klasztoru szczyrzyckiego, opat Piotr II Borko (ok. 1416 -  po 1431)4, 
w roku 1424 dokonał zakupu kamienicy usytuowanej na krakowskim 
Kazimierzu, stanowiącej odtąd własność klasztoru szczyrzyckiego. 
Nieznane są bliżej okoliczności zawarcia tej tranzakcji ani osoby 
poprzednich właścicieli. Według dalszych przekazów historycznych 
wspomniana kamienica znajdowała się przy ulicy Skałecznej, bo
wiem w dokumencie z 1502 r. jest odnotowana informacja z której 
wynika, iż kolejny opat szczyrzycki wzmiankowany w klasztornych 
źródłach jako Jan II (ok. 1500 -  ok. 1508)5, oraz frater Maciej za 
zezwoleniem konwentu szczyrzyckiego wydzierżawiają dom „przy 
Skałce” Maciejowi Słowikowi z zawodu tokarzowi kazimierzow
skiemu i jego żonie Agnieszce, za „co mają płacić corocznie na
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3 K. Ł a t a k, Kongregacja krakowska Kanoników Regularnych Laterańskich na 
przestrzeni dziejów, Kraków 2002; J. B i e n i a r z ó w n a ,  Kłoczyński Marcin (1562- 
1644), PSB, t. XIII, Wrocław 1967-1968, s. 54; Kanonicy Regularni Laterańscy 
w Polsce, w: Studia z dziejów Kongregacji Krakowskiej XV-XIX w., Kraków 1975, 
s. 13-14, 16,23, 60, 65,68,71-72.
4 Servitus Sancta coram Deo, et omnibus Sanctis eius per votorum emissionem secun
dum Regulam S.P. Benedicti Constitutiones Ordinis Cisterciensis [...] compilata [...] 
descriptus 1751. (Kopiarz, częściowo kronika spisana przez kilka osób), bez sygn., 
s. 4; B. B i r o s ,  Dzieje opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu na tle życia i zasług 
opatów tegoż klasztoru, Szczyrzyc 1950, s. 70 [mps Arch, i BOCist. bez syg.]; J. M. 
M a r s z a l s k a ,  W. G r a c z y k ,  Opaci i przeorzy klasztoru OO. Cystersów w Szczy
rzycu od XIII do XX wieku, Tyniec 2006, s. 48.
5 Arch, i BOCist. sygn.: XX. 1; Servitus Sancta... 1751, s. 5; J. M. M a r  s z a 1 s k a, 
W. G r a c z y k, Opaci i przeorzy..., s. 68.



374 JOLANTA M. MARSZALSKA

Wielkanoc jedną grzywnę z obowiązkiem dobudowy i restauracji 
tegoż”, klasztorowi szczyrzyckiemu6 7.

Kolejne dokumenty dotyczące bezpośrednio realności szczyrzyc- 
kich znajdujących się na krakowskim Kazimierzu wielokrotnie 
wzmiankują o sąsiedztwie Kanoników Regularnych Bożego Ciała.

Dokumenty te odzwierciedlają istnienie pewnych kontaktów między 
obu konwentami a w treści swej oscylują wokół wzmiankowanej ka
mienicy, tym razem chodzi o kolejną realność cystersów szczyrzyckich, 
którą na rzecz klasztoru nabył opat Jan V Janowski (1549-1561), za 
sumę 250 florenów na Kazimierzu w pobliżu klasztoru Bożego Ciała . 
Wpisanie własności nieruchomości klasztornych do ksiąg hipotecznych 
„in Casimiriensia” miało miejsce w 1557 roku, gdzie odnotowano iż 
kamienica klasztorna usytuowana jest „około cmentarza klasztoru Bo
żego Ciała ”8. Pobliskie sąsiedztwo cysterskiej kamienicy , usytuowanej 
przy cmentarzu klasztoru Kanoników Regularnych na Kazimierzu, 
spowodowało wiele lat później poważny zatarg między obu konwenta
mi. W drugiej połowie XVII wieku stan techniczny kamienicy klasztoru
OO. Cystersów w Szczyrzycu musiał pozostawiać wiele do życzenia 
i bez wątpienia zagrażał pobliskim zabudowaniom klasztoru Kanoników.

Za sprawą Kanoników została powołana specjalna komisja na Kazimie
rzu, która miała ocenić stan zachowania wzmiankowanej kamienicy i jej 
zabezpieczenia „od ognia”. W klasztorze szczyrzyckim są to rządy opata 
komendataryjnego Piotra Borowskiego (1565 -  3 V ok. 1590)9, który 
właśnie w tej sprawie został w 1571 roku pozwany do złożenia stosow
nych wyjaśnień przed sądem ławniczym na Kazimierzu10. Opata szczy- 
rzyckiego reprezentował adwokat Stanisław Pusztak, który zapewne mu
siał zapoznać się ze skargą wniesioną przez zapobiegliwych kanoników.

6 Arch. i BOCist. sygn.: XXIV. 141/7.
7 Arch. i BOCist. sygn.: XX. 2, 3; Bernard Reydlewicz, Provisio ad mensam Conven-
tualem Sciriciensem Ordinis Cisterciensis, Cracoviensis Dioecesis pro fratribus Ab 
Illustrissimo Revrendissimo Duo Joachimo de Mstów Mstowski Abbate Regulari 
huius Conventus Anno Domini 1642, Die 24 decembris Assignata ac de Determinata 
[,..]Anno 1760 (Kopiarz, częściowo kronika, spisana przez jedną osobę), sygn. 
S.II.13, s. 116-117; Servitus Sancta... 1751, s. 8-10; B. B i r o s ,  opactwa
OO. Cystersów w S z c z y r z y c u , s. 102.
8 Arch. i BOCist. sygn.: XX. 2, 3.
9 Servitus Sancta... 1751, s. 10-11; J. M. M a r s z a l s k a ,  W. G r a c z y k ,  Opaci 
i przeorzy..., s. 85.
10 Arch. i BOCist. sygn.: XX. 7-9; tamże.
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Z dokumentu z 1571 roku dotyczącym omawianej sprawy wynika
ło iż „kamienica posiadała liczne braki i zagrażała sąsiadom”, wobec 
tego opat winien jak najszybciej spowodować usunięcie zagrażają
cych niedociągnięć i ukarać swego plenipotenta Erazma Masłow
skiego odpowiedzialnego za dopuszczenie do tak rażących zanie
dbań11. W omawianym czasie w klasztorze kanoników Bożego Ciała 
rządy sprawuje prepozyt Stanisław Maniecki12, którego dbałość 
o sprawy gospodarcze i majątkowe klasztoru jest mocno udokumen
towana źródłowo. Maniecki upominał się m. in. zdecydowanie
0 należne zgromadzeniu czynsze, pozywał przed sądy kościelne
1 cywilne dłużników oraz właścicieli sąsiednich włości za szkody 
wyrządzone w dobrach klasztornych13.

A zatem jest wysoce prawdopodobne iż to z jego inicjatywy w trosce 
o dbałość i bezpieczeństwo zabudowań klasztoru Bożego Ciała wyto
czony został proces przeciw opatowi Borowskiemu, prawnemu właści
cielowi realności kazimierskiej. Nie zachowały się niestety żadne do
kumenty relacjonujące dalszy przebieg omawianej sprawy, jednakże 
można wnioskować, iż pozwanie opata Piotra Borowskiego przed sąd 
ławniczy na Kazimierzu za sprawą Kanoników Regularnych Laterań
skich Bożego Ciała nie zacieśniło więzów wzajemnej przyjaźni między 
obu konwentami. Jak zostało już zaznaczone we wstępie, kilka zacho
wanych dokumentów w Archiwum Szczyrzyckim związanych jest rów
nież z osobą księdza Marcina Kłoczyńskiego, oficjała oficjalatu biec- 
kiego. Warto zaznaczyć, że oficjał był urzędnikiem biskupa, w pełni 
zastępującym go w sądownictwie, chyba, że rządca diecezji zastrzegł 
sobie określoną kategorię przestępstw do osobistego rozpatrzenia14.

Zachowane dokumenty w których figuruje nazwisko Marcina 
Kłoczyńskiego mają duże znaczenie dla poznania historii procesów 
granicznych, jakie toczył klasztor szczyrzycki z właścicielami są
siednich miejscowości. Spory te, trwające niejednokrotnie dziesiątki 
lat z reguły nie kończyły się polubownie między zwaśnionymi stro
nami lecz finał ich miał często miejsce przed sądem cywilnym bądź

11 Arch. i BOCist. sygn.: XX. 7.
12 K. Ł a t a k, Kongregacja krakowska Kanoników Regularnych..., s. 211-219.
13 Tamże, s. 213.
14 W. G r a c z y k ,  Stanisław Łubieński, pasterz, polityk i pisarz 1574-1640, Tyniec- 
Kraków 2005, s. 215.
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kościelnym krakowskim15. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż nie
zależnie od wielopłaszczyznowej działalności Marcina Kłoczyńskie- 
go (1562-1644), jako wybitnego reformatora i prepozyta krakow
skiej kongregacji Kanoników Regularnych Bożego Ciała, bogaty 
i ważny rozdział w jego życiu stanowiła działalność prawna. Obej
mując urząd prepozyta miał za sobą Kłoczyński doświadczenie 
w sprawowaniu urzędu dziekana kapituły sądeckiej, kanonika skalb- 
mierskiego, proboszcza bieckiego i czchowskiego16. Należał do gro
na najbliższych współpracowników biskupów krakowskich Marcina 
Szyszkowskiego (1616-1630) i Jakuba Zadzika (1635-1642). Był 
również sędzią synodalnym w diecezji krakowskiej (1621), biorąc 
czynny udział w synodach krakowskich 1612 i 1621. W Archiwum 
szczyrzyckim wydany drukiem przechowywany jest dekret zwołują
cy synod prowincjalny w Piotrkowie na rok 1621, gdzie obok Jana 
Foxa, archidiakona krakowskiego, Franciszka Zajerskiego, prepozy
ta kapituły łuckiej i archidiakona sandomierskiego, Mikołaja, kano
nika łowickiego, figuruje nazwisko Marcina Kloczyńskiego, prepo
zyta klasztoru Bożego Ciała w Krakowie17. Kłoczyński występował 
też jako komisarz w sporze między Uniwersytetem a Jezuitami oraz 
między Radą Miasta Krakowa a pospólstwem miasta Krakowa 
w 1626 roku18. Należał do kodyfikatorów konstytucji synodalnych 
dla prowincji gnieźnieńskiej, a na zlecenie prymasa Jana Wężyka 
przygotowywał wraz z Janem Foxem i Sebastianem Nucerinem, 
wydanie Rytuału Sakramentów zwanego rytuałem piotrkowskim. 
Znane i potwierdzone historycznie są kontakty Marcina Kloczyń
skiego z klasztorami kanonickimi obediencji czerwińskiej, mstow-

15 Cystersi szczyrzyccy na przełomie XVI i XVII wieku toczyli kilka sporów granicz
nych w latach 1583-1598, między innymi z Janem Pieniążkiem, dzierżawcą nowo- 
tarszczyzny o „gwałtowne czynienie szkód w dobrach klasztornych”. Miało to miej
sce za rządów opata Borowskiego. W dalszych latach procesy między klasztorem 
a Pieniążkiem i jego spadkobiercami dotyczyły wsi Skrzydlna, Wola Skrzydlańska 
i Markuszowa; Za rządów opata Stanisława Drohojowskiego spory te przybrały gwał
townie na sile i rozpoczął się kolejny poważny konflikt między klasztorem szczyrzyc
kim a konwentem OO. Dominikanów w Krakowie o grunty graniczne wsi Jodłownik. 
Por. Arch. i BOCist. sygn.: VII. 18, 51-52, 54-56,65,; VIII. 96.
16 K. Ł a t a k, Kongregacja krakowska Kanoników Regularnych..., s. 224.
17 Arch. i BOCist. sygn.: XXIV. 140; J. S u b e r a, Synody prowincjalne arcybiskupów 
gnieźnieńskich, Warszawa 1981, s. 133n.
18 K. Ł a t a k, Kongregacja krakowska Kanoników Regularnych..., s. 232.

skiej, trzemeszneńskiej i wrocławskiej a także z innymi zakonami 
zwłaszcza jezuitami, dominikanami i cystersami19.

Z zachowanych dokumentów w szczyrzyckim Archiwum klasztor
nym, jasno wynika, iż rzeczywiście nazwisko prepozyta Marcina Kło- 
czyńskiego na wielu z nich figuruje, dotyczy to głównie dokumentów 
z lat 20-tych XVII wieku20, kiedy to klasztor szczyrzycki pod dobrymi 
rządami opata Stanisława Drohojowskiego (1607-1632), przeżywał 
okres swojej świetności nie tracąc z pola widzenia ważnych spraw 
majątkowych, często bardzo zawiłych od strony prawnej. W spornych 
i trudnych sprawach nie obywało się to bez interwencji opata i całego 
konwentu szczyrzyckiego przed sądem kościelnym krakowskim, 
gdzie często jak już zaznaczono figurowało nazwisko Marcina Kło- 
czyńskiego „praeposita Sanctissimi Corporis Christi”. W szczyrzyc
kim kopiarzu zwanym „Origo”21 z 1627 roku, przeor i zarazem kroni
karz klasztorny Zygmunt Strychowski opisuje przebieg wieloletniego 
sporu jaki miał miejsce między cystersami szczyrzyckimi a dominika
nami krakowskimi klasztoru pod wezwaniem Świętej Trójcy. W okre
sie rządów opackich Stanisława Drohojowskiego toczył się wieloletni 
spór między obu konwentami dotyczący rozgraniczenia dóbr między 
wsią Jodłownik należącą do dominikanów krakowskich klasztoru św. 
Trójcy a Dobroniowem i Janowicami, których właścicielami byli cy
stersi szczyrzyccy „[...] 1625 roku, 18 czerwca we wsi Jodłownik 
w obecności mojej notariusza publicznego i świadków niżej podpisa
nych do tego specjalnie poproszonych i wezwanych stawili się osobi
ście nader Czcigodny Ojciec Jan Chryzostom Świętej Teologii Doktor, 
przeor ze swymi braćmi a mianowicie nader Czcigodnym bratem To
maszem Różańskim, Świętej Teologii Magistrem kierującym studium, 
Czcigodnym Ojcem Janem Ewangelistą Świętej Teologii Bakałarzem 
w swoim i całego konwentu imieniem Świętej Trójcy w Krakowie oj
ców dominikanów w miejscu sporu granicznego między wsią Jodłow
nik konwentu Świętej Trójcy krakowskiego dziedzicznej, jako powo
dów z jednej strony a wsią Janowice i Dobrogniew [obecnie Dobro-
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19 Tamże.
20 Arch. i BOCist. sygn.: VII. 18; XVI. B. 45, 48, 79, 81/32, 35, 37; 82,/ l ,  25, 40,4 2; 
XXIV. 140.
21 Zygmunt Strychowski, De Origine et Fundatione Monasterij Ciriciensis [...] 
Anno 1627 . (Kopiarz drugi, w dalszej części kronika,pisana przez kilka osób), 
sygn.3263.
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niów] konwentu szczyrzyckiego zakonu cysterskiego dziedziczną, po
zwanych w miejscu zwanym Mekiniów [obecnie Mękinia] i prosili 
mnie notariusza publicznego niżej podpisanego, aby według dekretu 
nader Czcigodnych Panów: Wojciecha Wielickiego, kanclerza kra
kowskiego, Marcina Kłoczyńskiego, prepozyta Najświętszego Ciała 
Chrystusowego na Kazimierzu przy Krakowie i Jakuba Naymanowi
cza, Obojga Praw Doktora, archidiakona pilzneńskiego, sędziów ko
misarycznych wyznaczonych przez Najjaśniejszego, Najczcigodniej
szego Marcina Szyszkowskiego, biskupa krakowskiego, księcia sie
wierskiego itd, itd. w tej sprawie przez wyżej wymienione strony wy
branych i specjalnie wyznaczonych do odnowienia kopców granicz
nych między wymienionymi posiadłościami tak by mogli w tej sprawie 
zgodnie postępować. W obecności nader Czcigodnego Pana Stanisła
wa Drohojowskiego opata i braci zakonnych Kaspra Laskowskiego, 
podprzeora, Aleksego Sądeckiego Kantora, Benedyktyka Radomyskie- 
go, brata Wojciecha Działoszyńskiego, diakona zakonu cysterskiego 
w swoim i całego konwentu szczyrzyckiego imieniem. Ja zaś notariusz 
publiczny niżej podpisany na mocy swego obowiązku i uprawnień 
mnie delegowanych, dekretem między wymienionymi stronami w roku 
Pańskim 1625, w Piątek 23 maja przez nader Czcigodnych Panów 
komisarzy wzwyż wymienionych wystawiłem i promulgowałem do 
usypania i odnowienia kopców granicznych, wraz ze stronami wzwyż 
wymienionymi dobrowolnie i zgodnie również przystąpił [...] ”22.

Wiele lat później przeor konwentu szczyrzyckiego o. Bernard Rey- 
dlewicz na jednej ze stron kroniki a zarazem kopiarza „Provisio” raz 
jeszcze odnotowuje końcowe postanowienie co do ongiś powstałego 
sporu pomiędzy obu konwentami „[...] ugoda o las i inne kwestyje 
graniczne między Księdzem Opatem szczyrzyckim a Ojcami dominika
nami konwentu krakowskiego. Stało się nieodmienne postanowienie 
przez porządek W. J. X. Jakuba Naymanowicza Prawa Obojga Dokto
ra, kanonika krakowskiego i Marcina Kłoczyńskiego SS-mi Corporis 
Christi Casimiriae ad Cracoviam Praepositi, między J. W. X  Stani
sławem Drohojowskim, opatem szczyrzyckim a wszystkim konwentem 
jego z jednej strony a Wielebnym Ojcem Walerianem Świętego Pisma 
Doktorem, przeorem i wszystkim konwentem Świętej Trójcy w Krako-

22 Arch. i BOCist. sygn.: VII. 18; J. M. M a r s z a l s k a ,  W. G r a c z y k ,  Opaci 
i przeorzy..., s. 113.
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wie Ordinum Praedicatorum Capitualiter [...] w ten sposób, iż uma
rzając między sobą rozmaite, wszelkie i dawne od kilkunastu lat róż
nice i postępki prawne za sprawą Ducha Świętego udali się ad ami- 
cabilem compositionem et concordiam [...] za przypomnieniem
J. W. X. Naymanowicza i J. W. X. Kłoczyńskiego nakłonili się zgodnie 
życząc sobie pokoju [...]23.

Na zakończenie pragnę podkreślić, iż przedstawiona w zarysie pro
blematyka jest bez wątpienia doskonałym studium poznawczym mi
nionej epoki jej realiów społeczno-prawno-religijnych czy kulturo
wych. Dokumenty wyżej zaprezentowane stanowią ważne źródło do 
pogłębienia wiedzy nad wielopłaszczyznową działalnością zarówno 
Kanoników Regularnych Bożego Ciała w Krakowie jak i konwentu 
0 0 . Cystersów w Szczyrzycu, ich wzajemnych relacji i wielorakich 
powiązań niekiedy wręcz trudnych. Godnym odnotowania jest fakt, iż 
zasób Archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu przechował prawie 
nienaruszoną spuściznę minionych pokoleń, stanowiąc dla historyka 
nieoceniony wręcz materiał do poznania dziejów nie tylko przeszłości 
klasztoru szczyrzyckiego ale również dziejów innych zakonów w tym 
klasztoru Kanoników Regularnych Bożego Ciała w Krakowie.

Poniżej zostanie przytoczone tłumaczenie na język polski doku
mentu łacińskiego z 1625 roku, dotyczącego sporu granicznego mię
dzy konwentem Dominikanów krakowskich pod wezwaniem 
św. Trójcy a klasztorem OO. Cystersów w Szczyrzycu24.

1625 roku, 18 czerwca we wsi Jodłownik w obecności mojej nota
riusza publicznego i świadków niżej podpisanych do tego specjalnie 
poproszonych i wezwanych, stawili się osobiście nader Czcigodny 
Ojciec Jan Chryzostom Świętej Teologii Doktor, przeor ze swymi 
braćmi a mianowicie nader Czcigodnym bratem Tomaszem Różań

23 Bernard Reydlewicz, Provisio ad mensam Conventualem Sciriciensem Ordinis 
Cisterciensis, Cracoviensis Dioecesis pro fratribus Ab Illustrissimo Revrendissimo 
Dno Joachimo de Mstów Mstowski Abbate Regulan huius Conventus Anno Domini 
1642, Die 24 decembris Assignata ac de Determinata [...]Anno 1760 (Kopiarz, czę
ściowo kronika, spisana przez jedną osobę), sygn. S.II.13, s. 178.
24 Arch. i BOCist. syg.: VII. 18; Dokument został przetłumaczony przez Jolantę 
M. Marszalską oraz ks. Tadeusza Żebrowskiego [zostały ujęte sformułowania pocho
dzące od autorki bez naruszenia istoty treści dokumentu].
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skim, Świętej Teologii Magistrem kierującym studium, Czcigodnym 
Ojcem Janem Ewangelistą Świętej Teologii Bakalarzem w swoim 
i całego konwentu imieniem Świętej Trójcy w Krakowie, ojców domi
nikanów w miejscu sporu granicznego między wsią Jodłownik kon
wentu Świętej Trójcy krakowskiego dziedzicznej, jako powodów z jed
nej strony a wsią Janowice i Dobrogniew [obecnie Dobroniów] kon
wentu szczyrzyckiego zakonu cysterskiego dziedziczną, pozwanych 
w miejscu zwanym Mekiniów [obecnie Mękinia] i prosili mnie nota
riusza publicznego niżej podpisanego, aby według dekretu nader Czci
godnych Panów: Wojciecha Wielickiego, kanclerza krakowskiego, 
Marcina Kłoczyńskiego, prepozyta Najświętszego Ciała Chrystusowe
go na Kazimierzu przy Krakowie i Jakuba Naymanowicza, Obojga 
Praw Doktora, archidiakona pilzneńskiego, sędziów komisarycznych 
wyznaczonych przez Najjaśniejszego, Najczcigodniejszego Marcina 
Szyszkowskiego, biskupa krakowskiego, księcia siewierskiego itd, itd. 
w tej sprawie przez wyżej wymienione strony wybranych i specjalnie 
wyznaczonych do odnowienia kopców granicznych między wymienio
nymi posiadłościami, tak by mogli w tej sprawie zgodnie postępować. 
W obecności nader Czcigodnego Pana Stanisława Drohojowskiego 
opata i braci zakonnych Kaspra Laskowskiego, podprzeora, Aleksego 
Sądeckiego Kantora, Benedyktyka Radomyskiego, brata Wojciecha 
Działoszyńskiego, diakona zakonu cysterskiego w swoim i całego 
konwentu szczyrzyckiego imieniem. Ja zaś notariusz publiczny niżej 
podpisany na mocy swego obowiązku i uprawnień mnie delegowa
nych, dekretem między wymienionymi stronami w roku Pańskim 1625, 
w Piątek 23 maja przez nader Czcigodnych Panów komisarzy wzwyż 
wymienionych wystawiłem i promulgowałem do usypania i odnowie
nia kopców granicznych, wraz ze stronami wzwyż wymienionymi do
browolnie i zgodnie również przystąpił. Najpierw w miejscu zwanym 
Mekiniów [obecnie Mękinia], gdzie są trzy kopce kątowe, pierwszy 
w kierunku wschodu słońca od strony wsi Dobrogniew [obecnie Do
broniów], drugi na południe od strony wsi Jodłownik i trzeci od za
chodu słońca od strony wsi Janowice, przedtem usypany według do
kumentu granicznego wystawionego przez urodzonego niegdy Jana 
Otwinowskiego z Łąkty, komornika powiatu czchowskiego i bieckiego 
czwartek przed świętym Stanisławem we wrześniu roku 1592. Od tych 
wymienionych kopców kątowych [narożnych] ciągną się kopce roz
graniczające wsie Janowice i Jodłownik wzdłuż potoku zwanego Gra-
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nicznik i postępując od tego strumienia w miejscu odejścia od tegoż, 
jest usypany jeden kopiec od strony południowej i od tegoż kopca idąc 
prostą ścieżką umieszczone są kolejne kopce, jeden po drugim w licz
bie czterech. Skręcając na południe od tych kopców w prawo dalej 
umieszczone są trzy kopce, wreszcie od tych kopców w pewnej odle
głości znajdują się dwa kopce i trzeci przy drodze, która prowadzi 
z Jodłownika do wsi Janowice i przechodząc przez drogę wprost 
w kierunku miedzy, usypany jest jeden kopiec. Postępując dalej tą 
miedzą, znajdują się kopce w kierunku niższego strumienia zwanego 
„ Janowski ” w liczbie sześciu, aż do stawu którego obecnie nie ma, 
lecz w jego miejsce wykopany jest rów w polu. Z drugiej strony tegoż 
rowu i strumienia ciągną się granice, postępując zaś w dół strumienia 
zwanego jak  wyżej ,, Janowski” do stawu naprzeciw rowu i strumienia 
zwanego ,,Dulka”, wprost na południe nad owym rowem usypane są 
dwa kopce, jeden od strony wsi Janowice, drugi od strony wsi Jo
dłownik, trzeci zaś kopiec jest usypany nad tym samym rowem na koń
cu strumienia „Dulka”. Postępując od tego kopca na zachód słońca 
po skłonie góry patrząc, powyżej brzegu rowu i stawów, które należą 
do dziedzictwa wsi Janowice usypany jest kopiec na wspomnianym 
brzegu strumienia i od tego kopca prosto ścieżką postępując wznie
siony jest kopiec koło gruszy na której wycięty jest krzyż, i wreszcie od 
tegoż kopca i znaku krzyża wzdłuż brzegu strumienia idąc prosto 
ścieżką usypane są kopce w liczbie siedemnastu. Pierwszy wśród zaro
śli, drugi zaś, który obok dębu jest wzniesiony na nowo obok jodły, 
która po stronie lewej pozostaje, trzeci na tym samym brzegu, który 
obok buku był usypany, przy stawie inaczej przy potoczku wprost, 
ponieważ obecnie buku nie ma i przechodząc ten staw na tym samym 
brzegu są cztery kopce; dalej usypany jest piąty kopiec powyżej poto
ku po tej samej stronie obok ogrodzenia, szósty po tej samej stronie 
powyżej, siódmy w dół wielkiego strumienia jest usypany na tym sa
mym brzegu i dalej z biegiem wspomnianego strumienia przekraczając 
go na lewo gdzie znajduje się dąb na którym wycięty jest krzyż, nie 
stanowi on jednak granicy; ósmy z drugiej strony wspomnianego 
strumienia na tym samym brzegu; dziewiąty na tym samym brzegu 
naprzeciw stawu zwanego „Kędziorek”ponad zagłębieniem; dziesiąty 
naprzeciw stawu zwanego „Kędziorek”, przekraczając zagłębienie na 
tym samym brzegu; jedenasty obok zagłębienia inaczej przy potoczku 
małym na tym samym brzegu; dwunasty przechodząc potoczek nad
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wspomnianym zagłębieniem naprzeciw kopca jedenastego; trzynasty 
wprost na tym samym brzegu przekraczając zagłębienia inaczej po
toczki; czternasty wzniesiony jest na tym samym brzegu który przed
tem znajdował się obok dwóch drzew bukowych, obecnie buków tych 
nie ma; piętnasty wprost od poprzedniego kopca na tym samym brze
gu; szesnasty na tym samym brzegu naprzeciw stawu zwanego „Kę- 
palny”; siedemnasty i ostatni obok drzewa gruszy na której wycięty 
jest krzyż naprzeciw stawu zwanego „Chodniczny ” i tam obok ścieżki 
są granice ze wsią Jodłownik, gdzie granice wsi oznaczone są dalej 
przez trzy kopce narożne usypane z ziemi, jeden od strony wsi Jodłow
nik po stronie lewej strumienia zwanego „Pożarniczki” w kierunku 
południowym, drugi tamże w kierunku zachodnim od strony pól wsi 
Markuszowa zakonu Dominikanów dziedziczna. I  trzeci po prawej 
stronie wspomnianego potoku zwanego „Pożarniczkiego” na północ 
od strony wsi Janowice. Po tym usypaniu i odnowieniu jak  wyżej kop
ców granicznych i oznaczeniu granic wspomnianych, ja  nader Czci
godny Ojciec Jan Chryzostom Sancti Theologiae Doctor z braćmi 
swoimi wyżej wyrażonymi Konwentu św. Trójcy krakowskiego zakonu 
kaznodziejskiego, ponownie i nader Czcigodny Pan Stanisław 
Dro[ho]iowski opat z braćmi swymi wyżej wymienionego konwentu 
sczirziczkiego zakonu cysterskiego imieniem jak wyżej obu stron nikt 
nie zaprzeczał za słuszne i uczciwe fakt ten przyjęli. Tej właśnie reno
wacji kopców granicznych usypaniu jak wyżej uczyniono nader Czci
godni Panowie komisarze wyżej wymienieni na mocy upoważnienia 
udzielonego przez Najjaśniejszego, Najczcigodniejszego biskupa kra
kowskiego wyżej wspomnianego i za zgodą stron na ich prośbę dekre
tem swojej Komisji nadali wieczystą moc, którą dekret powinien osią
gnąć i mieć. Nad tym wszystkim i poszczególnymi prawami obydwie 
wyżej wymienione strony prosiły mnie notariusza publicznego niżej 
podpisanego aby ten publiczny instrument i to co jest konieczne i sto
sowne sporządzić i wydać.

Dokonane to zostało w Krakowie i Jodłowniku roku Indykcji, Pon
tyfikatu, dnia, miesiąca, które wyżej wymienione zostały. W obecności 
tam szlachetnych Panów: Jana Jagniętowskiego, Jana Dzięczeliow- 
skiego i innych wiarygodnych świadków powyższych czynności zawo
łanych i obecnych. A ponieważ ja, Jan syn Melchiora Frączkowicza 
aktualny ksiądz diecezji krakowskiej świętą powagą apostolską i ce
sarską, notariusz publiczny wspomnianego odnowienia kopców gra
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nicznych wraz ze wspomnianymi świadkami byłem obecny i to wszyst
ko w ogólności i w szczegółach co się tak działo i było uczynione wi
działem, słyszałem i świadczę.

Dlatego też dla uwierzytelnienia świadectwa w ogólności i szczegó
łach powyższych ten obecny akt publiczny sporządziłem i w tą publiczną 
formę zredagowałem i ręką moją własną napisany podpisałem i zna
kiem imieniem i nazwiskiem moim zwykłym i używanym, których w ta
kich wypadkach umacniam i oznaczam zaproszony i ustanowiony”.
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OPACI KANONIKÓW REGULARNYCH Z CZERWIŃSKA 
W KAPITULE KOLEGIATY ŚW. MICHAŁA W PŁOCKU

Kapituły kolegiackie należały do ważnych instytucji średniowiecz
nych diecezji. Strukturą organizacyjną przypominały kapituły kate
dralne. Fundowane były najczęściej w liczących się ośrodkach życia 
kulturalnego i politycznego, a ich celem było uświetnienie kultu Bo
żego. Ich fundatorami byli królowie, książęta, możnowładcy. Tworze
nie kapituł kolegiackich nie było zadaniem łatwym. Należało ono do 
rządcy diecezji, ale dodatkowo kapituła musiała uzyskać zatwierdze
nie papieskie1.

1. Fundacja kolegiaty św. Michała w Płocku

Kolegiata powstała w XII w. a jej fundatorką była Dobiechna, 
wdowa po Wojsławie. Jako uposażenie nadała jej ok. 10 wsi 
w okolicach Płocka -  poza jedną Siedlin -  znajdującą się w okolicach 
Płońska2. Kolegiata była murowana z cegły, zajmowała plac między 
ulicami Swiętomichalską (później Jezuicką a obecnie Małachowskie
go) i Św. Trójcy zwaną również Piekarską. W elewacji zachodniej na 
osi stała do dziś zachowana czworoboczna wieża, złączona z bryłą 
kościoła, w której umieszczono żelazne drzwi wejściowe. Wieża 
o przysadzistych proporcjach i gotyckim wątku murów potwierdza 
wczesnogotyckie pochodzenie kościoła3.

1 W. G r a c z y k, Paweł Giżycki, biskup płocki (1439-1463), Płock 1999, s. 74-75.
2 Kolegiata była konsekrowana ok. 1150 r. Por. T. Ż e b r o w s k i ,  Kolegiata świętego 
Michała w Płocku i szkoła kolegiacka (około 1150-1612), w: Małachowianka. Dzieje 
najstarszej z istniejących polskich szkół, red. W. K o ń s k i ,  Płock 2000, s. 15.
3 W. B o r o w s k i ,  Zespół budynków Gimnazjum i Liceum im. Marszałka 
St. Małachowskiego w Płocku, dawnej Kolegiaty pw. św. Michała i Kolegium 
OO. Jezuitów. (Dokumentacja historyczna), mps [b.m.r.w.], w: Archiwum Przedsię
biorstwa Konserwacji Zabytków w Płocku.

„Nasza Przeszłość” t. 108: 2007, s. 385-393.
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Biskup płocki Aleksander (1129-1156), ustanowił przy kościele 
prepozyta i czterech kanoników, doposażając fundację bliżej nieokre
ślonymi dziesięcinami4. Obowiązkiem prepozyta była troska o stan 
materialny kościoła5. Następca biskupa Aleksandra, Werner (1156- 
1170), powierzył kolegiatę benedyktynom a biskup Wit (1187-1206), 
kanonikom regularnym z Czerwińska, którzy przebywali w niej do lat 
40-tych XIII wieku, kiedy biskup Piotr (1245-1254), prawo patronatu 
nad kolegiatą przekazał księciu Bolesławowi6. W tym czasie powstała 
prawdopodobnie w kapitule scholasteria. Wnioskujemy to na podsta
wie dokumentu opata Opizona z 1254 r., w którym znajduje się in
formacja mówiąca o tym, że opat czerwiński oprócz prebendy kano
nickiej w kapitule katedralnej, posiada prebendę w kapitule kolegiac- 
kiej św. Michała7. Tą prebendą była prawdopodobnie scholasteria. 
Pięć lat później w 1259 r. jako scholastyk kolegiaty św. Michała wy
stąpił na dokumencie księcia Siemowita I, Witalis, kapelan książęcy8.

Oprócz prepozytury i scholasterii kapituła posiadała jeszcze trzecią 
prałaturę -  dziekanię. Dowiadujemy się o tym na podstawie wizytacji 
z 1775 r. Dziekania powstała najpóźniej, gdyż w 1733 r. za czasów 
biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego, po przeniesieniu 
kolegiaty św. Michała do kościoła parafialnego św. Bartłomieja. 
Dziekanem zostawał każdorazowy proboszcz płocki9.

Warto zaznaczyć, że w 1729 r., kapituła kolegiacka postanowiła 
przenieść się do sąsiedniego kościoła parafialnego pod wezwaniem

4 „[...] instituit in ea quatuor canónicos et unum  prepositum , addens e is quasdam  
d ecim as” . S. M . S z a c h e r s k a ,  Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. I, 
W arszaw a 1975, s. 10-12.
5 T. Ż e b r o w s k i ,  Kolegiata świętego Michała w Płocku i szkoła kolegiacka (około 
1150-1612), s. 19.
6 T.  Ż e b r o w s k i ,  Kościół ( X -X III w.), w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, 
red. A. G i e y s z t o r ,  H.  S a m s o n o w i c z ,  W arszawa 1994, s. 150.
7 „[...] prebendam  P lo czen sis  ecc lesiae  m aioris cum  taberna aliam  prebendam  cum  
pertinenciis su is in ecc lesia  sancti M ichaelis”. Nowy kodeks dyplomatyczny Mazow
sza, cz. II (1 2 4 8 -1 3 5 5 ), wyd. I. S u ł k o w s k a - K u r a ś ,  S.  K u r a ś ,  W rocław - 
W arszaw a-K raków  1989, s. 16.
8 Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, W arszaw a 1863, s. 14; T. Ż e 
b r o  w  s k i, Kolegiata świętego Michała w Płocku i szkoła kolegiacka (około 1150- 
1612), s. 16; E. S u c h o d o l s k a ,  Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345, 
W arszaw a 1977, s. 35.
9 A D P , V isitad o  z  1775, k. 41; W zm iankow ana w izytacja  w spom ina  je szc z e
o d ziew ięciu  kanonikatach.
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św. Bartłomieja. Dnia 7 września 1729 r. kanonicy otrzymali zgodę 
króla Augusta II Sasa na przeniesienie kolegiaty do kościoła św. Bar
tłomieja, z zachowaniem prawa królewskiego patronatu10. Po otrzy
maniu królewskiego pozwolenia, na przeniesienie zgodził się również 
biskup płocki Andrzej Stanisław Kostka Załuski11. Wkrótce została 
zawarta umowa z jezuitami, którzy rezygnując z budowy nowego 
kościoła, za sumę 15 000 złotych polskich mieli stać się właścicielami 
Kolegiaty12. Pieniądze, które jezuici wypłacili kanonikom, zostały 
przeznaczone na remont kościoła św. Bartłomieja13. Umowa wymaga
ła jednak zatwierdzenia władz kościelnych i magistratu, który miał 
w Kolegiacie prawo prezenty proboszcza. Dzięki patronującemu spra
wie biskupowi Andrzejowi Stanisławowi Załuskiemu szybko uzyska
no konieczne zatwierdzenia. Magistrat wyraził zgodę na translokatę 
kolegiaty 8 kwietnia 1730 r.14.

Dnia 3 maja 1730 r. w tej sprawie wypowiedzieli się jeszcze ka
nonicy kapituły katedralnej, a 12 maja Wojciech Sadziński, pro
boszcz płockiej fary św. Bartłomieja, który zgodził się przyjąć kapi
tułę kolegiaty św. Michała do swego kościoła. Wreszcie 7 kwietnia 
1731 Święta Kongregacja do Interpretacji Soboru Trydenckiego 
powierzyła biskupowi Załuskiemu przeprowadzenie translacji kapi
tuły Kolegiaty św. Michała do kościoła parafialnego 
św. Bartłomieja. Jako ostatni 6 sierpnia 1731 r. na akt przeniesienia 
kolegiaty zgodził się jej prałat -  scholastyk, opat czerwiński, biskup 
kamieniecki, Stanisław Hozjusz.

10 A D P, Translatio ecc lesia e  collegiatae ab aedibus S. M ichaelis in civitate P locensi 
ad ecclesiam  parochialem  ibidem  sitam  una cum  iure patronatus. O ryginały w szy st
kich dokum entów  dotyczących  przeniesien ia kolegiaty  św . M ichała do parafialnego  
k ościo ła  św . B artłom ieja zaginęły . O calały ich kopie zebrane w  A cta iudiciaria Illu- 
strissim i E xcelen tissim i et R everendissim i D om ini Andreae Stanislai K ostka in Z ału
skie Załuski D ei et A p osto licae  Sedis gratia Episcopi P locen sis a d iebus m ensis Iulii 
1732 inchoative ad annum  1735 inclusive connotata, sygn. 55.
11 A D P, P o zw o len ie  biskupa z  dnia 8 kw ietnia 1730 r. sygn. 35.
12 W. B o r o w s k i ,  Zespół budynków Gimnazjum i Liceum im. Marszałka 
St. Małachowskiego w Płocku, dawnej Kolegiaty pw. św. Michała i Kolegium 
OO. Jezuitów (Dokumentacja historyczna) m ps [b .m .r.w .], w: A rchiw um  Przedsię
biorstw a K onserw acji Z abytków  w  Płocku.
13 Korespondent Płocki, nr 50 z  dnia 10 czerw ca 1877 r.
14 A D P, P ozw olen ie  biskupa z dnia 8 kw ietnia 1730 r. sygn. 35.
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2. Szkoła kolegiaty św. Michała

Według przekazu Wawrzyńca z Wszerzecza, istniały w Płocku trzy 
szkoły „stopniowo prowadzące adeptów od najniższej św. Michała do 
średniej św. Bartłomieja, do najwyższej zamkowej, które innym mia
stom i miasteczkom dały kierowników szkół, nauczycieli i wychowaw
ców. Z których to [szkół płockich] wyszło wreszcie niemało szlachty 
i mieszczan, teologów, prawników, lekarzy i kapłanów. Kształcili się 
w nich liczni senatorowie, członkowie rady, sędziowie, pisarze, rajcy 
i przywódcy ludu. Niektórzy także znamienici profesorowie filozofii 
i sztuk wyzwolonych jaśnieli na Akademii Krakowskiej”15.

Szkołą katedralną kierował prałat scholastyk kapituły katedralnej16. 
Wincenty Hipolit Gawarecki zaznaczył, że w płockiej szkole katedral
nej nauczaniem zajmowali się zapraszani przez kapitułę profesorowie 
z Akademii Krakowskiej17.

Kolegiackiej kapitule św. Michała przypadła troska o utrzymanie 
własnej szkoły, której zadaniem było nauczanie elementarne. Profe
sorami byli w niej często wychowankowie szkoły katedralnej18. Od
powiedzialnymi za jej funkcjonowanie byli opaci klasztoru kanoni
ków regularnych z Czerwińska. Wprawdzie scholastyk nie był zobli
gowany osobiście do nauczania, ale do jego obowiązków należało 
zabezpieczenie środków materialnych na utrzymanie nauczyciela 
i szkoły. Na ten cel zostały przeznaczone dochody ze wsi Osmolin, 
nadanej ok. 1240 r. przez księcia Bolesława19. W późniejszym cza
sie, zapewne w wyniku inflacji okazały się one niewystarczające, 
skoro w 1598 r. ówczesny rektor szkoły Michał z Miszewa skarżył 
się, że scholastyk wypłaca mu rocznie kwotę 5 zł i 15 groszy ze wsi 
Osmolin i suma ta jest niewystarczająca na utrzymanie szkoły i na
uczyciela. Pomocą -  podkreślał rektor -  służą rodzice uczniów

15 S. M. S z a c h e r s k a, Złoty wiek miasta. Lata 1495-1580, w: J. C h o j n a c k i ,  
A. G i e y s z t o r  (red.), Dzieje Płocka, s. 148; W. G r a c z y k, J. K w i a t k o w s k i ,  
Jezuici w Płocku 1611-1773, Warszawa 2002, s. 37-38.
16 W. G ó r a l s k i ,  Kultura umysłowa w Płocku, w: R. J a w o r s k i ,  A. K o s e s k i  
(red.), Kościół i kultura, Płock-Pułtusk 1995, s. 68.
17 W. H. G a w a r e c k i, Pamiętnik historyczny płocki, Warszawa 1828, s. 74.
18 W. G ó r a l s k i ,  Kultura umysłowa w Płocku, w: R. J a w o r s k i ,  A. K o s e s k i  
(red.), Kościół i kultura, s. 68.
19 T. Ż e b r o w s k i ,  Kolegiata świętego Michała w Płocku i szkoła kolegiacka (około
1150-1612), s. 16.
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wspomagający nauczyciela20. Pewne dochody z przeznaczeniem na 
utrzymanie szkoły czerpano z prywatnych fundacji. I tak w 1474 r. 
Paweł z Gołymina, kiedy został kanonikiem kolegiaty św. Michała 
ufundował śpiewane officium. Trudno powiedzieć jak znaczne były 
to dochody i przez jak długi czas fundacja istniała. Być może do 
jego śmierci, która miała miejsce ok. 1484 r.21

Drugi zapis o którym wiadomo jaki został uczyniony na rzecz 
szkoły kolegiackiej pochodzi od kanclerza książęcego Racibora 
z Gołej owa, który w 1471 r. zapisał na rzecz miasta Płocka 220 kop 
groszy oraz 4 włóki wolne, wraz z folwarkiem na przedmieściach 
Płocka. W zamian za to władze miejskie zobowiązały się do wypła
cania każdego roku pewnej kwoty duchowieństwu kościoła św. Bar
tłomieja oraz kolegiaty św. Michała z tytułu udziału w nabożeń
stwach za zmarłych22.

2.1. Budynek szkoły, nauczanie i nauczyciele

Szkoła kolegiacka była zapewne drewniana i usytuowana w pobliżu 
kolegiaty. Wskazuje na to informacja z sierpnia 1616 r. kiedy to jezuici, 
którzy na początku XVII w. stali się nowymi gospodarzami kolegiaty 
i szkoły kolegiackiej, wybudowali nową, drewnianą szkołę i wyposażyli 
ją  w pomoce naukowe23. Nowy drewniany budynek został wzniesiony 
prawdopodobnie na miejscu starego. W tym miejscu warto chwilę za
trzymać się nad tym dlaczego jezuici, którzy w 1611 r. przybyli do 
Płocka na zaproszenie biskupa Marcina Szyszkowskiego (1607-1616), 
otrzymali właśnie szkołę Kolegiaty św. Michała, na założenie własnego 
Kolegium. Odpowiedź wydaje się prosta, gdyż od połowy XIV w. czyli 
od chwili przeniesienia parafii do kościoła św. Bartłomieja i założenia 
przy niej szkoły parafialnej, szkoła kolegiacka straciła na znaczeniu. 
Lepsza kadra dydaktyczna jak była w szkole parafialnej a tym samym 
i wyższy poziom nauczania sprawiły, że zmniejszała się liczba uczniów

20 A. J. N o w o w i e j s k i, Płock. Monografia historyczna, Płock 1930, s. 556.
21 A. R a d z i m i ń s k i ,  Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. 
XV w., t. II, Toruń 1993, s. 125; T. Ż e b r o w s k i ,  Kolegiata świętego Michała 
w Płocku i szkoła kolegiacka (około 1150-1612), s. 27.
22 S. M. S z a c h e r s k a, Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. I, s. 191.
23 W. G r a c z y k, J. K w i a t k o w s k i, Jezuici w Płocku 1611-1773, s. 44.
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szkoły kolegiackiej24. Pomimo trudności, nauka nieustannie była pro
wadzona. Niekiedy zdarzały się chwilowe przerwy będące następstwem 
epidemii. I tak choćby w 1494 r., latem nawiedziła Płock zaraza. Po
dobnie było i w 1509 r.25

Trudno jest odtworzyć skład personalny prowadzących nauczanie 
w szkole kolegiackiej. Być może nauczaniem zajmowali się wikariu
sze kościoła kolegiackiego. Tego typu przypadki, że nauczycielami 
w szkołach parafialnych byli wikariusze znane są w XV wieku. Ana
logicznie mogło być w szkole kolegiackiej. Jest to o tyle zasadne, że 
wśród wikariuszy kolegiaty byli i tacy, którzy posiadali pewne wy
kształcenie. Dowodem tego jest sprawa Piotra s. Wojciecha z Drobina, 
wikariusza Kolegiaty św. Michała, jaka miała miejsce w 1461 r. Wi
kariusz został oskarżony o nieprawne wykonywanie notariatu i ukara
ny 3 grzywnami na rzecz szpitala płockiego. W wyniku tego Piotr 
złożył godność notariusza publicznego26. Z imienia znany jest także 
Paweł Goślicki, który występuje w źródłach pod rokiem 1530 jako 
„[...] rectorem scholae sancti Michaelis”27, a także Jan Żegański rów
nież rektor szkoły w 1516 r.28

Jak już powiedziano wyżej szkoła kolegiacka od połowy XIV w. 
coraz bardziej traciła na znaczeniu. Z kolei biskupom płockim za
leżało na utrzymaniu w stolicy diecezji, szkół na należytym pozio
mie. Było to szczególnie widoczne w XVI i XVII w., kiedy Kościół 
polski potrzebował daleko idącej reformy stylu duszpasterstwa. 
Stąd też rodziła się konieczność zwrócenia uwagi na jakość kształ
cenia. Nie dziwi zatem fakt, że biskup Andrzej Noskowski (1546- 
1567), mocno zabiegał o sprowadzenie jezuitów do diecezji płoc
kiej i powierzenie im troski o szkolnictwo. Dlatego decyzję o prze
jęciu przez jezuitów szkoły w Pułtusku powitał z radością, obiecu
jąc równocześnie Franciszkowi Sunyerowi, wysłannikowi generała 
jezuitów Borgiasza, że będzie kontynuował starania o fundację

24 T. Ż e b r o w s k i, Kolegiata świętego Michała w Płocku i szkoła kolegiacka (około 
1150-1612),s. 29.

25 „1494 na św. Jakuba Apostoła zaczęła się zaraza w mieście Płocku”. Por. S. Z j e 
l o n k a ,  Życie płockie na przełomie wieków XV i XVI, Płock 2000, s. 78.
26 T. Ż e b r o w s k i, Kolegiata świętego Michała w Płocku i szkoła kolegiacka (około 
1150-1612), s. 28.
27 ADP, Acta Officialatus Plocensis (1529-1531), syg. 187/140, k. 98v.
28 S. Z i e I o n k a, Życie płockie na przełomie wieków XV i XVI, s. 77.
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kolegium także w Płocku, na którym również i jezuitom zależało29. 
Stało się to możliwe dopiero za rządów diecezją płocką biskupa 
Marcina Szyszkowskiego (1607-1616), wielkiego przyjaciela 
i protektora jezuitów. Franciszek Rzepnicki charakteryzując jego 
postać w swoim zbiorze życiorysów najznaczniejszych postaci 
Rzeczypospolitej nazwał go „najzagorzalszym obrońcą Towa
rzystwa”30. Ta szczególna więź łącząca biskupa z jezuitami miała 
swoje głębokie korzenie. Przyszły biskup studiował bowiem 
w rzymskim kolegium Towarzystwa m. in. pod kierunkiem Roberta 
Bellarmina. Już jako biskup łucki w 1604 r. utworzył jezuicką pla
cówkę przy swojej katedrze, zaś w 1606 r. ufundował w Łucku 
kolegium z kursem teologii. Kiedy przeszedł na stolicę płocką, 
jednym z pierwszych jego posunięć było wzmocnienie uposażenia 
kolegium pułtuskiego. Życzeniem biskupa było także, aby dwóch 
jezuitów z domu pułtuskiego dołączyło do grona jego najbliższych 
współpracowników, wspierających go w pracy duszpasterskiej31.

Kiedy więc w 1611 r. jezuici zostali sprowadzeni do Płocka, bi
skup Szyszkowski oddał im do dyspozycji dom, w którym dotych
czas mieściła się szkoła Kolegiaty św. Michała32. Równocześnie 
rozpoczęły się przygotowania do budowy nowej szkoły, którą ukoń
czono w 1616 r. Nowy rok szkolny nie rozpoczął się jednak w no
wych pomieszczeniach. Na tydzień przed inauguracją zajęć, wybuchł 
w Płocku pożar, który ogarnął znaczną część miasta, nie oszczędza
jąc jezuickiej szkoły33. W tej sytuacji biskup wyznaczył pomieszcze
nie zastępcze -  był to dom prepozyta Kolegiaty św. Michała.

29 B. N a t o ń s k i, Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego w Polsce 1564-1580, 
1.1, Kraków 1969, s. 440.
30 „Societatis Jesu erat defensor acerrimus”. Vita Martini Szyszkowski, w: F. Rzep
nicki, Vitae praesulum Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae res praecipue illorum 
temporibus gestae ad annum MDCCLX, t. I, Posnaniae 1761, s. 346-347; 
W. G r a c z y k ,  J. K w i a t k o w s k i ,  Jezuici w Płocku 1611-1773, s. 39.
31 W. G r a c z y k ,  J. K w i a t k o w s k i , j . w .
32 Archiwum Romanum Societatis Iesu, Historia Residentiae Plocensis 1611-1617, Lith.38, 
k. 152a; W. G r a c z y k ,  J. K w i a t k o w s k i ,  Jezuici w Płocku 1611-1773, s. 44.
33 „Scholae novae ex ligno non parvo hoc loco sumptu extructae et omnibus ad 
scholasticorum usum requisitis instructae in communi ista calamitate consumptae sunt 
piane una hebdómada ante studiorum inchoationem, quae primum hoc anno instauran 
a nostris debuerunt”. Annuae litterae 1616, Archiwum Romanum Societatis Iesu, 
Lith. 38, f. 120v-121; W. G r a c z y k ,  J. K w i a t k o w s k  i, j.w.
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W tymczasowej siedzibie nauka rozpoczęła się 30 października 1616 
roku34.

Fakt osiedlenia się jezuitów w Płocku jest końcem istnienia szkoły 
kolegiackiej za której funkcjonowanie -  przypomnijmy -  odpowie
dzialni byli opaci klasztoru kanoników regularnych z Czerwińska.

3. Katalog opatów i scholastyków kolegiaty św. Michała

Opierając się na ustaleniach ks. Henryka Folwarskiego, i ks. Tade
usza Żebrowskiego na zakończenie warto przytoczyć katalog opatów 
klasztoru- czerwińskiego i zarazem scholastyków kolegiaty św. Micha
ła, w okresie istnienia szkoły kolegiackiej35.

1. H enryk-ok. 1240-1246
2. Jakub -  przed 1305 r.
3. Maciej -  ok. 1305 -  przed 1324
4. Krystyn -  ok. 1324
5. Andrzej -  ok. 13 2636
6. A lbert-ok. 1333-1344
7. Florian -  ok. 1347
8. Jan-przed  1374-1381
9. Maciej-  1381-1395
10. Florian -  ok. 1398
11. Stanisław -  ok. 1403-1425
12. Andrzej -  1426-1448/1449
13. Paweł -  1449-1457
14. Michał -  1457

34 „Ibique [in domo Praepositurae S. Michaelis] 30 octobris scholas aperimus magno 
cum Nobilitatis vicinae gaudio et laetitia”. Annuae litterae 1616, Archiwum Romanum 
Societatis Iesu, Lith. 38, f. 120v-121; W. G r a c z y  k, J. K w i a t k o w s k i, j.w.
35 H. F o 1 w a r s k i, Poczet opatów klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku, 
„Nasza Przeszłość”, V1/1957, s. 5-81; T. Ż e b r o w s k i, Kolegiata świętego Michała 
w Płocku i szkoła kolegiacka (około 1150-1612), s. 29-30.
36 Tego opata przytaczam opierając się na ustaleniach T. Ż e b r o w s k i e g o .  Nie
wymienia go H. F o l w a r s k i .  Por. T. Ż e b r o w s k i ,  Kolegiata świętego Michała 
w Płocku i szkoła kolegiacka (około 1150-1612), s. 29.
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15. Mikołaj -  1457-1470
16. R a f a ł - 1470-1502
17. Ambroży -  1502-1517/1518
18. Jakub Ostrowski -  1518-1524
19. Jakub K u la- 1530-1538
20. Jan Lewicki -  1538-1557
21. Stanisław Falęcki -  1557-159337
22. Andrzej Batory -  1593-1599
23. Jerzy Zamoyski, biskup chełmski -  1600-1621

Do czasu przejęcia szkoły kolegiaty św. Michała przez jezuitów 
scholastykami było 23 opatów w tym 21 opatów zakonników a dwóch 
opatów komendatariuszy. Nie wiemy dokładnie jak wyglądało ich za
angażowanie w rozwój szkoły, możemy jedynie przypuszczać, że bar
dziej troszczyli się o opactwo czerwińskie niż o szkołę kolegiacką 
o czym świadczy fakt zmniejszającej się nieustannie jej roli i znaczenia 
aż do praktycznego jej wegetowania na przełomie XVI i XVII wieku.

WALDEMAR GRACZYK -  ks. prof. dr hab., kierownik katedry Historii 
Mazowsza na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w War
szawie; profesor Historii Kościoła i dyrektor Biblioteki Wyższego Semina
rium Duchownego w Płocku. Autor opracowań naukowych z dziejów Ma
zowsza i diecezji płockiej w okresie przełomu średniowiecza i epoki nowo
żytnej. W dużej mierze dotyczą one roli episkopatu mazowieckiego na tle 
polityki mazowieckiej i polskiej.

37 Był ostatnim opatem należącym do zakonu kanoników regularnych i wybranym 
przez zakonników na urząd opacki. Por. H. F o l w a r s k i ,  Poczet opatów klasztoru 
kanoników regularnych w Czerwińsku, „Nasza Przeszłość”, t. 6:1957, s. 26.
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Rec.: Krzysztof Rafa] Prokop, Pasterze i rządcy diecezji mińskiej, 
pińskiej i drohiczyńskiej, Drohiczyn 2006, ss. 317, ii.

Historiografia Kościoła katolickiego w Polsce wzbogaciła się nie
dawno o bardzo ważne dzieło autorstwa Krzysztofa Rafała Prokopa, 
dotyczące życia i działalności pasterzy i rządców diecezji mińskiej, 
pińskiej i drohiczyńskiej. Jest to kolejna praca tego Autora, którego 
celem, jak sam informuje nas we wstępie, jest opracowanie cyklu bio
graficznego pasterzy poszczególnych Kościołów partykularnych, któ
rych życie i dokonania stanowią część dziejów chrześcijaństwa 
w życiu naszego kraju i narodu (s.10). Poszczególne prace z tego cyklu 
nie tworzą żadnej serii wydawniczej, ukazywały się dotąd nakładem 
różnych wydawnictw i ośrodków, czasem nakładem własnym Autora. 
Łączy je jednak bardzo wiele, przede wszystkim, dążenie K. R. Proko
pa do pokazania ogromnie ważnej roli Kościoła i jego poszczególnych 
hierarchów w dziejach narodu i państwa polskiego, a także próba wy
pełnienia pewnej luki w historiografii, jaka powstała na skutek trwania 
przez wiele lat na ziemiach polskich ustroju, który zdecydowanie nie 
sprzyjał podjęciu szeroko pojętych badań nad dziejami Kościoła, 
a w szczególności badań nad biografistyką ludzi ów Kościół tworzą
cych. Dotyczy to w szczególności biskupów, zwłaszcza zaś tych diece
zji, które po ostatniej wojnie znalazły się na terenie ZSRR.

Dzieła autorstwa K. R. Prokopa nie tylko jednak wypełniają wspo
mnianą wyżej lukę w historiografii, porządkują dotychczasowe usta
lenia, ale także, zgodnie z zamysłem Autora, mają rozbudzić zaintere
sowanie historyków i zachęcić ich do dalszych prac i poszukiwań 
archiwalnych, w celu uzupełnienia wiedzy o zaniedbanych dotychczas 
z różnych względów obszarach dziejów Kościoła1. Dzieła te, oparte 
w zasadzie głównie na dotychczasowych opracowaniach czy źródłach

1 K. R. P r o k o p, Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego w., Biały Duna-
jec-Ostróg 2003. s. 11.

„Nasza Przeszłość” t. 108: 2007, s. 395-404.
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drukowanych, co jest uwarunkowane zarówno charakterem niniej
szych prac jak i brakiem dostępności niektórych źródeł archiwalnych, 
doskonale spełniają swoją rolę i stanowią niewątpliwie wielki krok na 
drodze do poznania dziejów, co jeszcze raz warto podkreślić, Kościoła
1 narodu. Mieliśmy więc okazję zapoznać się już z pracami zawierają
cymi szkice biograficzne biskupów krakowskich2, arcybiskupów 
gnieźnieńskich3, biskupów łuckich4, a także biskupów kijowskich5, 
czy zachodniopomorskich6, by ograniczyć się jedynie do prac zawie
rających biogramy pasterzy poszczególnych kościołów partykular
nych, bo w dorobku K. R. Prokopa znajdują się także inne prace, mię
dzy innymi znakomite i monumentalne dzieło poświęcone polskim 
kardynałom7. Przywołujemy jednak szczególnie właśnie te prace Au
tora, które poświęcił pasterzom poszczególnych diecezji, bowiem 
dzięki temu łatwiej jest dokonać pewnych porównań, które pozwolą 
dostrzec zalety i wady omawianej w tym miejscu pracy.

Nowa książka K. R. Prokopa zgodnie z Jego sugestią stanowiąca 
kontynuację wyżej wymienionego cyklu, nieco różni się od poprzed
nich prac o podobnej tematyce. Tym razem bowiem przedmiotem 
zainteresowania Autora nie stali się pasterze jednej diecezji, ale paste
rze i rządcy aż trzech jednostek administracyjnych Kościoła: diecezji 
mińskiej, pińskiej i drohiczyńskiej, a okazją do wydania niniejszego 
dzieła okazał się jubileusz piętnastolecia powołania do istnienia naj
młodszej z nich, diecezji drohiczyńskiej. Wprawdzie, jak pisze Autor, 
obecny obszar tej młodej diecezji nawet w części nie należał nigdy do 
diecezji mińskiej, nie zmienia to jednak faktu, że to młode biskup
stwo, za pośrednictwem diecezji pińskiej, wywodzi się z owego po
wstałego w 1798 roku, biskupstwa mińskiego. Powyższe skompliko
wane losy Kościoła na wschodnich kresach dawnej Polski, stanowić 
mogą w pewnym stopniu odbicie tragicznych losów naszego narodu 
na tych terenach, w okresie od upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
aż do przemian społeczno-politycznych jakie nastąpiły pod koniec 
ubiegłego wieku. Można więc stwierdzić, że pomysł ujęcia przez Au

2 Tenże, Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999.
3 Tenże, Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000.
4 Tenże, Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec-Ostróg 2001.
5 Tenże, Biskupi kijowscy...,
6 Tenże, Biskupi zachodniopomorscy (X-XX w.), Koszalin 2003.
7 Tenże, Polscy kardynałowie, Kraków 2001.
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tora życiorysów pasterzy tych trzech diecezji w ramach jednego dzieła, 
był bardzo trafny.

Opracowanie zbioru obejmującego szkice biograficzne biskupów 
i rządców każdej z tych diecezji z osobna, byłoby zresztą trudne do 
zrealizowania. Skomplikowane i tragiczne dzieje katolicyzmu na tych 
terenach sprawiły, że w ciągu ponad dwustu lat od powstania diecezji 
mińskiej i diecezji będących jej sukcesorkami na terenie państwa pol
skiego, posługę pełniło w nich w sumie tylko dziesięciu biskupów 
ordynariuszy i biskupów pomocniczych oraz dwóch duchownych, 
administratorów apostolskich, nie posiadających sakry biskupiej. Fakt 
ten wpłynął na konstrukcję dzieła, które ukazuje owych pasterzy 
i rządców w porządku chronologicznym, według dat osiągnięcia god
ności biskupiej, lub uzyskania misji administratora apostolskiego. 
Pasterze i rządcy tych trzech opisywanych diecezji zostali więc przed
stawieni bez podziału na biskupów ordynariuszy i biskupów pomocni
czych. Decyzja o takiej właśnie konstrukcji pracy była jak najbardziej 
właściwa, zważywszy na bardzo skomplikowaną sytuację struktur 
administracyjnych Kościoła na omawianych terenach i fakt, iż długo 
już istniejąca diecezja mińska posiadała tylko jednego biskupa po
mocniczego. Warto też zauważyć, że osoba Sługi Bożego Zygmunta 
Łozińskiego łączy dzieje diecezji mińskiej i pińskiej, podobnie jak 
postać biskupa Władysława Jędruszuka stanowi pomost między dzie
jami diecezji pińskiej i drohiczyńskiej.

Opisując życie i działalność pasterzy wspomnianych trzech diecezji, 
jednej wyrastającej z drugiej, przedstawił Autor także fakt obecnego 
współistnienia owych struktur kościelnych w Polsce i na Białorusi co 
jest nie tylko, idąc za Jego stwierdzeniem, osobliwością, ale także świa
dectwem żywotności i ciągłego odradzania się Kościoła, nawet po la
tach ciężkich doświadczeń. Poświęcając, zgodnie z powziętym planem 
znacznie więcej miejsca tym obszarom diecezji, które w wyniku czę
stych zmian granic znalazły się po stronie polskiej i dały początek no
wym strukturom organizacyjnym Kościoła w naszym kraju, nie zanie
chał Autor także prób przedstawienia w ogólnym zarysie losów tych 
części diecezji mińskiej czy pińskiej, które znalazły się za wschodnią 
granicą Polski po wojnie polsko-bolszewickiej, jak i później, po II woj
nie światowej. W ten sposób umiejętnie połączył skomplikowane losy 
podzielonych diecezji wywodzących się ze wspólnego pnia.
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Skomplikowane dzieje struktur kościelnych na terenach wymienio
nych diecezji ukazane przez pryzmat stojących na ich czele pasterzy, 
to historia zmagań o polskość tych ziem, zmagań z caratem, a później 
reżimem komunistycznym, dzieje naznaczone cierpieniem poszcze
gólnych biskupów skazanych w wielu wypadkach na wygnanie z die
cezji, odosobnienie, lub w najlepszym razie rządy w niezwykle trud
nych warunkach, polegających na konieczności pogodzenia się z fak
tem kasacji klasztorów przez władze, braku zgody na budowę nowych 
świątyń, a także zamykania kościołów i pozbawiania wiernych posłu
gi religijnej. Praca o biskupach tych ciężko doświadczonych diecezji, 
ukazująca także losy innych duchownych diecezjalnych i zakonnych, 
którzy częstokroć oddawali życie za wiarę, jest hołdem oddanym 
owym bohaterom. Jej rola w tym wypadku wydaje się nie mniejsza od 
jej znaczenia naukowego.

Trzeba zaznaczyć, iż dzieło to zostało opracowane niezwykle sta
rannie pod względem merytorycznym i językowym. Całość pracy 
uzupełniają nie tylko ilustracje ale także bardzo pożyteczne wykazy 
chronologiczne biskupów i arcybiskupów wileńskich, suffaganów 
białoruskich w diecezji wileńskiej, czy arcybiskupów mohylewskich, 
jako, że po samowolnym zniesieniu diecezji mińskiej przez carat 
w 1870 r., aż do jej wskrzeszenia w roku 1917, pasterze archidiecezji 
mohylewskiej, nosili tytuł administratorów diecezji mińskiej. Znalazło 
się także miejsce na zestawienie unickich i prawosławnych biskupów 
pińskich i prawosławnych pasterzy diecezji mińskiej. Niezwykle waż
ne, są także schematy ukazujące sukcesję apostolską głównie pasterzy 
Kościołów: mińskiego, pińskiego i drohiczyńskiego, którzy wywodzili 
się w równej części z linii kardynała Rebiby i polskiej linii sukcesji 
apostolskiej, zwanej linią arcybiskupa Uchańskiego. Autor, w którego 
badaniach, kwestie sukcesji apostolskiej polskich biskupów zajmują 
wiele miejsca, szczegółowo informuje nas zresztą na kartach swojego 
dzieła o datach, miejscach i szafarzach święceń biskupich poszczegól
nych hierarchów. Jego dociekliwość i dokładność w tym względzie 
stanowi pewnego rodzaju novum w polskiej historiografii, gdyż trzeba 
zaznaczyć, iż zagadnienie przynależności polskich hierarchów do 
poszczególnych linii sukcesji apostolskiej, nie było do tej pory przed
miotem szerszych studiów i dociekań naukowych, i dopiero niedawno
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stało się przedmiotem zainteresowania uczonych8, wśród których Au
tora omawianego dzieła należy uznać za niekwestionowany autorytet 
w omawianej dziedzinie9. Na uwagę zasługuje także bardzo staranne 
opracowanie bibliografii, która została podzielona na dwie części: 
ogólną oraz szczegółową -  dotyczącą biogramów poszczególnych 
biskupów. To znacznie ułatwi korzystanie z pracy, szczególnie bada
czom, którzy będą chcieli podjąć w przyszłości trud opracowania 
dziejów diecezji mińskiej, czy też bardziej szczegółowych życiorysów 
poszczególnych hierarchów. W tym miejscu można by było jedynie 
upomnieć się o indeks nazwisk, którego w pracy niestety brak.

Poważnym mankamentem pracy nie jest jednak brak tego ważnego 
skądinąd składnika aparatu pomocniczego dzieła naukowego. Dzieło, 
po które sięgną nie tylko zainteresowani problemem badacze, ale także 
ludzie Kościoła i wszyscy inni miłośnicy dziejów ojczystych, jest zbyt 
przeładowane cytowanymi przez Autora fragmentami różnego rodzaju 
źródeł. Nie ma sensu w tym miejscu dokonywanie obliczeń, tworzenie 
i podawanie niepotrzebnych statystyk, wystarczy jednak otworzyć 
omawianą pracę w dowolnym miejscu, aby ujrzeć wpleciony w tekst, 
zaznaczony kursywą fragment źródła liczący czasem kilka słów, cza
sem zaś zajmujący blisko dwie strony (s. 42-43). Można przypuszczać, 
iż odwołując się często do źródeł i oddając głos uczestnikom czy ob
serwatorom wydarzeń, które miały związek z działalnością poszcze
gólnych hierarchów, Autor usiłował wprowadzić odbiorcę dzieła 
w klimat minionej epoki, uwiarygodnić formułowane przez siebie

8 Zob. H. J. K a c z m a r s k i ,  Biskupi polscy XX wieku: wykaz chronologiczny bisku
pów polskich żyjących w dwudziestym stuleciu oraz wykaz miejsc ich święceń bisku
pich wraz z nazwiskami konsekratorów głównych, „Saeculum Christianum”, 2000, 
nr 1, s. 251-259; M. R ó ż a ń s k i ,  Sukcesja apostolska biskupów łódzkich, „Łódzkie 
Studia Teologiczne”, t. 11/12, 2002/2003, s. 169-175.
9 Wiele prac poświęconych tej tematyce min.: K. R. P r o k o p. Linie sukcesji apostol
skiej biskupów Pomorza Zachodniego w okresie po drugiej wojnie światowej 
200), „Przegląd Zachodniopomorski”, 2001, z. 3, s. 139-148; Sakry metropolitów 
gnieźnieńskich w XVIII i XIX stuleciu (1681/88-1915), „Studia Gnesnensia”, t. XVIII, 
2004, s. 87-120; Tenże, Sukcesja apostolska pasterzy Kościoła przemyskiego w XIX 
i XX stuleciu, „Premislia Christiana”, t. 11, 2004/2005, s. 189-219; Tenże, Sukcesja 
apostolska biskupów i arcybiskupów wileńskich oraz białostockich w XIX i XX stule
ciu, „Rocznik Teologii Katolickiej” t. 4, 2005, s. 165-210; Tenże Sukcesja apostolska 
pasterzy Kościoła gdańskiego w XX stuleciu, „Rocznik Gdański”, t. 65, z. 1/2, 2005, 
s. 5-19; Ten it, Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła katowickiego (1925/1926-
2005/2006), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 39, z. 2,2006, s. 391-411.
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myśli i sądy. Zasadność umieszczenia w pracy poszczególnych cyta
tów ze źródeł wydaje się jednak mocno dyskusyjna. Oczywiście istnie
ją  fragmenty pracy w których było to wręcz nieodzowne. Z pewnością 
nie można było nie przytoczyć obszernych wyjątków z testamentu 
Sługi Bożego, biskupa Zygmunta Łozińskiego. Jest to rzeczywiście, 
jak to określił Autor, „przejmujący” tekst (s. 152-153). Słów tego 
wielkiego człowieka, kapłana i Polaka wręcz nie można było zastąpić 
omówieniem. Całkiem inaczej jednak należało potraktować list paster
ski biskupa Wojtkiewicza, skierowany do diecezjan z okazji inaugura
cji jego rządów w diecezji mińskiej (s. 86-88). Przy całym szacunku 
dla tej postaci, stwierdzić trzeba, iż słowa owego biskupa skierowane 
do diecezjan, podkreślające obawy związane z obejmowaniem tak 
ważnego urzędu, akcentujące niegodność jego osoby i zawierzające 
posługę w diecezji Bożej mądrości i mocy, niewiele wnoszą do pozna
nia samej jego osoby i jej dokonań. Skromny ton listu jest w tym wy
padku podyktowany okolicznościami jego wydania i podobne w treści 
listy lub słowa homilii, kieruje do diecezjan większość biskupów na 
początku posługiwania w diecezji. Nie wydaje się także konieczne 
cytowanie, pochodzących z prasy, obszernych fragmentów opisów 
kościelnych uroczystości, czy też homilii pogrzebowych lub fragmen
tów wspomnień, tych ostatnich często niemal identycznych. Weźmy na 
przykład wspomnienia dwóch duchownych o biskupie Kazimierzu 
Bukrabie. Zgodnie z przytoczoną przez Autora relacją księdza Józefa 
Horodeńskiego: „ W opinii księży biskup Bukraba uchodził za dobrego 
administratora i gospodarza diecezji. Jego posunięcia administracyjne 
świadczyły o zdrowym zmyśle praktycznym i doświadczeniu Dwie 
linijki dalej zaś cytuje Autor podobne zdanie księdza Aleksego Petra- 
niego: „ W opinii księży uchodził powszechnie za dobrego administra
tora i gospodarza diecezji. Jego posunięcia w rządach diecezją, świad
czyły o dużym zmyśle praktycznym i doświadczeniu Czyż nie wystar
czyłby tu sam komentarz Autora, iż ksiądz Petrani „pisał w podobnym 
duchu”? (s. 192). Oszczędniejsze cytowanie wyżej wymienionych 
źródeł mogło odbić się na objętości pracy, z pewnością jednak przy
czyniłoby się do uczynienia jej bardziej przejrzystą.

Z drobniejszych mankamentów pracy zwrócić można by uwagę na 
pewną nieścisłość mogącą wprowadzać nieporozumienia. Jak podał 
Autor, ojciec biskupa sufragana mińskiego Jana Baptysty Mascleta 
był adwokatem „Parlamentu Francuskiego” (s. 59). Może trzeba było
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zaznaczyć, że nie chodzi tu o parlament w znaczeniu władzy ustawo
dawczej, gdyż takowy nosił we Francji nazwę Stanów Generalnych 
i w czasach, kiedy biskup Masclet przyszedł na świat, nie był od daw
na zwoływany. Ściślej zresztą rzecz biorąc, nie było niczego takiego 
jak ów „Parlament Francuski”. Parlamentami nazywano instytucje są
downicze rejestrujące prawa ustanawiane przez króla, tych zaś było 
w kraju kilkanaście, na czele z parlamentem paryskim. Dosyć niefor
tunnie wypadło także porównanie tułaczki wygnanego z diecezji przez 
wojenną zawieruchę biskupa Bukraby z perypetiami zwłok ostatniego 
króla Polski (s. 181). Są to wszelako usterki dość drobne.

Poddając próbie oceny najnowszą pracę K. R. Prokopa nie sposób 
jednak nie wrócić do pierwszych stron dzieła, do wstępu, w którym 
Autor przedstawił nam genezę swojego dzieła i omówił jego zawar
tość oraz wykorzystane źródła, tudzież wyraził podziękowania 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania owej pracy. 
Oprócz wyżej wymienionych kwestii bowiem zamieścił w nim także 
Autor stwierdzenie, które może budzić zastanowienie i skłaniać do 
refleksji nie tylko specjalistów, ale wszystkich tych, którzy po ową 
publikację będą sięgać. W tym momencie konieczne jest zacytowanie 
w całości owego fragmentu. Autor pisze więc następujące słowa: „Nie 
będzie też chyba jakąś niedyskrecją ze strony piszącego, jeśli wyzna, 
że nie wszystkie zaczerpnięte z archiwaliów tudzież pochodzące z ust
nych przekazów wiadomości nadawały się do wykorzystania na kar
tach obecnej książki (dotyczy to zwłaszcza postaci z najmniej odle
głych czasów). Być może inni historycy, którym dane będzie sięgać 
w przyszłości do owych świadectw, uczynią z tego tytułu zarzut auto
rowi -  stanowi to ich prawo. Jest wszak kwestią wrażliwości etycznej 
badacza i jego sumienia, czy w postaciach z przeszłości widzi przede 
wszystkim osoby, o należnej im, ludzkiej godności, czy też wyłącznie 
«problemy badawcze» ” (s. 13-14).

Autor niniejszego tekstu nie zamierza w żadnym stopniu czynić za
rzutów Autorowi omawianego dzieła z tytułu niewykorzystania pew
nych materiałów, przede wszystkim dlatego, iż tych przekazów nie zna. 
Nie wie więc, co zawierają i jaka jest ich wartość, a nawet jakiego rodza
ju są to świadectwa. Jeżeli Autor omawianej pracy uznał za stosowne 
owe źródła pominąć, należy, co trzeba bardzo mocno podkreślić, jego 
decyzję przyjąć z szacunkiem i zaufaniem, zwłaszcza w kontekście 
wielkich osiągnięć i zasług jakie położył w dziele badania i popularyzo
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wania dziejów Kościoła w Polsce. Fakt, że owe przekazy dotyczą przede 
wszystkim osób z czasów najmniej odległych (chociaż ze stwierdzenia 
Autora wynika iż nie tylko!), w pewnym stopniu może przemawiać na 
korzyść podjętej przez K. R. Prokopa decyzji. Warto jednak zwrócić 
uwagę na drugą część stwierdzenia badacza w której, nie wiadomo czy 
w sposób do końca zamierzony, dokonał On oceny środowiska history
ków i jego podziału na dwie grupy: wrażliwych etycznie (do których 
sam siebie zaliczył) i tych innych, którzy w przyszłości ujawnią pomi
nięte przez Niego przekazy, jak również tych wszystkich innych, zajmu
jących się biografistyką i widzących w postaciach historycznych jedynie 
„problem badawczy”, zamiast osoby ludzkiej.

Na fali wątpliwości jakie pojawiają się po przeczytaniu owego frag
mentu, zaczynają się rodzić pytania. Kim wobec tego ma być historyk? 
Czy ma on być, na ile oczywiście pozwalają na to okoliczności i dostęp
ność przekazów, badaczem rzetelnie i krytycznie analizującym źródła 
oraz dorobek swoich poprzedników, czy cenzorem decydującym, które 
źródło jest „dobre” a które „złe”, „właściwe” czy „niewłaściwe”, oczy
wiście w kontekście tego, jakie informacje zawiera. W przekonaniu pi
szącego te słowa, (a nie uważa się on w swojej działalności za pozba
wionego etyki), w rzetelnym badaniu przekazów nie ma nic nieetyczne
go, co najwyżej w ich jednostronnym wykorzystywaniu w celu zdyskre
dytowania opisywanej postaci, lub instytucji, którą reprezentowała.

Prymitywne, skądinąd w naszych czasach modne, poszukiwanie 
sensacji zwłaszcza w odniesieniu do ludzi Kościoła, nie ma nic wspól
nego z nauką. Przedstawienie jednak działalności tej czy innej postaci 
w zgodzie z dostępnymi przekazami źródłowymi jest natomiast nie 
tylko przywilejem badaczy, ale i ich obowiązkiem. Każdy świadomy 
uczestnik życia społecznego liczyć się musi z osądem historii i badacz 
nie może ponosić odpowiedzialności za jego czyny i trudno, aby bada
nie życia i działalności jakiejś postaci, miało obciążać sumienie histo
ryka, jeżeli wynik jego poszukiwań ujawni mniej chwalebne czyny 
owego bohatera. Pomijanie trudnych tematów i rezygnowanie z ich 
badania, a tym samym pozostawianie ich osądowi tych wszystkich 
poszukujących wyżej wspomnianej sensacji, można uważać za zanie
dbanie, przynoszące wiele szkody nauce, jeszcze więcej zaś nieświa
domym odbiorcom owych „rewelacji”. Wspomniany zaś wyżej osąd 
historii nie polega na potępieniu nikogo (to wszak nie należy do ludz
kich kompetencji!) i nie ma związku z pozbawieniem go należnej mu
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ludzkiej godności. Życie i czyny postaci historycznej są więc, czy się 
to komuś podoba czy nie, „problemem badawczym”, co nie pozbawia 
badanej postaci w żadnym stopniu godności człowieka. Historiografia 
nie może być hagiografią. Ta druga ma na celu przedstawianie życia 
świętych i dostarczanie przykładów do naśladowania, ta pierwsza zaś 
badać ma działalność człowieka we wszystkich jej aspektach, aby 
zgodnie ze znaną wszystkim starożytną sentencją historia mogła być 
nauczycielką życia. Aby jednak tak było, musi ona pokazywać zarów
no czyny chwalebne i wielkie, jak i słabości i błędy wraz z ich konse
kwencjami, tak, aby następne pokolenia mogły się ich ustrzec. Rozwa
żania te można by długo kontynuować. Nie miejsce jednak na to. Autor 
niniejszych słów, świadom swojej niedoskonałości, nie uzurpuje sobie 
zresztą prawa do udzielania komukolwiek wskazówek i uwag, i w żad
nym wypadku nie śmie tego czynić. Nie zamierza także polemizować 
z sumieniem kogokolwiek. Powyższe przemyślenia nasuwają się jed
nak w związku z zaakcentowaną wyżej przez Autora ogólną oceną 
„innych historyków”, która to ocena może wydawać się krzywdząca.

Wątpliwości pojawiają się także w związku z lekturą omawianej 
pracy. Czy bowiem konsekwencją wyrażonych przez Autora poglądów 
jest dosyć enigmatyczny opis śmierci biskupów: wileńskiego Ignacego 
Massalskiego i inflanckiego Józefa Kazimierza Kossakowskiego, pod
czas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r., którą to śmierć nazwał 
Autor „tragiczną” (s. 33), nie wspominając na czym polegał jej tra
gizm? Biskupi ci bowiem zginęli jako zdrajcy, ukarani za przyłożenie 
ręki do konfederacji targowickiej, jednoznacznie negatywnie ocenionej 
przez historyków. Inną rzeczą jest ocenianie oprawców owych du
chownych, którzy podnosząc rękę na osoby konsekrowane, mieli nie
szczęście ściągnąć na siebie ekskomunikę, czy też potępienie sposobu, 
w jaki próbowali oni wymierzyć sprawiedliwość, inną rzeczą jest 
wszakże wina obu duchownych, którą nazwać trzeba po imieniu jako 
zdradę ojczyzny. Czy nazwanie tych nieszczęsnych duchownych 
zdrajcami jest nieetyczne i godzi w ich ludzką godność? Pytanie to 
pozostawmy bez odpowiedzi, niech zresztą każdy badacz sam jej sobie 
udzieli. Przedstawienie śmierci owych biskupów w taki sposób w jak 
uczynił to Autor, mogłoby tymczasem sugerować, że ponieśli oni 
śmierć broniąc sprawy narodowej. Zresztą może w tym wypadku po
minięcie wyjaśnienia omawianej sprawy nie było zamierzone. Powód 
śmierci owych targowiczan, jak i jej tragiczne okoliczności, są sprawą
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raczej powszechnie znaną, Autor pracy zaś przecież niejednokrotnie 
nie unika! oceniania postaci, których postępowanie nie zasługuje, deli
katnie mówiąc, na pochwałę, nawet jeżeli chodziło o ludzi Kościoła10. 
Jednakowoż pogląd wyrażony we wstępie negatywnie rzutuje na treść 
omawianej publikacji i przyjmowanie podawanych w niej faktów.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę jeszcze raz na znaczenie 
i charakter pracy o pasterzach pińskich, mińskich i drohiczyńskich. 
Dzieło to oparte jest w przeważającej części na dotychczasowych usta
leniach historyków, ale wzbogacone zostało również informacjami za
czerpniętymi z najnowszych edycji źródeł, a także archiwaliów pocho
dzących z kwerend jakie przeprowadził Autor. Ów fakt czyni z pracy
K. R. Prokopa dzieło leżące na granicy pracy popularnonaukowej i na
ukowej. Oczywiście poza wiadomymi dla badaczy różnymi względami 
jakie każą przyjmować ową pracę raczej za dzieło popularne, jej na
ukowość podważa także podniesiona wyżej kwestia podejścia Autora 
do omawianej problematyki. Inna rzecz, że popularnonaukowy charak
ter dzieła daje jego twórcy większą swobodę w zakresie tak zawartości 
merytorycznej pracy, jak i wyrażanych w niej poglądów.

Podsumowując rozważania na temat najnowszej publikacji książkowej
K. R. Prokopa trudno dokonać jednoznacznej oceny tego dzieła. Ze 
względu na całość poruszonych tu kwestii, zdecydowanie wyżej nale
ży ocenić inne, wcześniejsze prace Autora, wchodzące w skład owego 
cyklu biograficznego pasterzy poszczególnych Kościołów partykular
nych. Docenić trzeba jednak trud Autora i złożyć mu podziękowania, 
za podjęcie się tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest nadrabianie 
wieloletnich zaniedbań w badaniach nad historią Kościoła w Polsce. 
Ostatecznej oceny pracy dokona czas i być może inni, znaczniejsi od 
piszącego te słowa, specjaliści.

ROMAN KAWECKI -  ur. 1973, dr, absolwent Uniwersytetu Śląskiego (stu
dia historyczne), doktorat o życiu i działalności kard. Michała Radziejow
skiego (wydrukowana w 2005 r.) W kręgu zainteresowań autora znajduje się 
historia Polski XVI-XVIII w. oraz historia Kościoła w czasach nowożytnych 
i najnowszych.

10 K. R. P r o  k o p, Sakry metropolitów... s. 100.

KS. ST A N IS Ł A W  C IE ŚL A K

SPOTKANIE ARCHIWISTÓW, 
CZYLI Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

W dniach 21-23 czerwca 2007 roku odbyła się w Katowicach XV 
Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych 
i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Obrady konfe
rencji, której organizatorem było tym razem Archiwum Uniwersytetu 
Śląskiego, toczyły się wokół tematu: „Archiwa i ich użytkownicy”. 
Konferencja zgromadziła ok. 100 archiwistów z całego kraju (głownie 
z uczelni wyższych państwowych i kościelnych oraz archiwów diece
zjalnych i muzeów) i jak zwykle stała się miejscem wymiany poglą
dów, opinii i doświadczeń, którymi żyje środowisko archiwistów. 
W pierwszym dniu konferencji obradom przysłuchiwał się Naczelny 
Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Sławomir Radoń.

Na bogaty program katowickiej konferencji złożyły się referaty, 
które ukazały różne aspekty funkcjonowania archiwów w relacji 
z użytkownikami. Jak podkreślono w jednym z wystąpień, relacja pa
nującą między archiwariuszem i użytkownikiem winna być oparta na 
prawdzie, otwartości i partnerstwie. Wymownym znakiem, że osią
gnięcia współczesnej techniki znajdują zastosowanie także w archi
wach były wystąpienia, w których prelegenci omówili zastosowanie 
nowoczesnych metod archiwizacji materiałów archiwalnych. Na uwa
gę zasługują prace podjęte przy digitalizacji zbiorów fotograficznych 
przez Archiwum PAN w Warszawie czy digitalizacji archiwaliów 
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Przejście od kartoteki powiela
czowej do bazy on-line, czyli wdrożenie nowoczesnych metod archi
wizacji, a przez to uzyskanie przez użytkowników łatwiejszego dostę
pu do materiałów archiwalnych, są prowadzone także w archiwach 
niektórych innych polskich uczelni. Postęp prac na tym polu uzależ
niony jest w dużej mierze od nakładów finansowych oraz wymaga
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powiększenia składu osobowego pracowników archiwum, na co nie 
zawsze stać wszystkie instytucje archiwalne. Ciekawym zagadnieniem 
pozostaje sprawa archiwum filmowego i udostępniania jego zbiorów 
oraz ochrona praw autorskich.

Wzorem poprzednich lat organizatorzy zaprosili na konferencję kil
ka przedsiębiorstw handlowo-usługowych (zarazem sponsorów konfe
rencji), których przedstawiciele oferowali artykuły dla archiwów (np. 
urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza), a także 
dokonali multimedialnej prezentacji wyposażenia magazynu archi
walnego, prawidłowych warunków przechowywania oraz bezpieczne
go niszczenia dokumentacji archiwalnej.

Swoistym „novum” konferencji w stolicy Górnego Śląska były 
warsztaty szkoleniowe z zakresu Public Relations na temat „Budowa
nie dobrych relacji z odbiorcami”, prowadzone przez przedstawiciela 
SMG/KRC Poland Humań Resources. Jeśli inicjatywa zyska aprobatę 
środowiska archiwistów, nie można wykluczyć, że podobne szkolenia 
będą prowadzone podczas następnych konferencji archiwistów.

W trakcie konferencji zgłoszono kilka postulatów. Jeden z nich 
wydaje się nader aktualny, a mianowicie z myślą o użytkownikach 
należy opracować przewodnik po archiwach polskich, także w wersji 
elektronicznej.

Warto zauważyć, że wśród uczestników tegorocznej konferencji 
pojawiło się wielu młodych archiwistów. Fakt ten można odczytać nie 
tylko jako rezultat zmiany pokoleniowej w środowisku archiwistów 
polskich, lecz także budzący nadzieję znak zainteresowania pracą ar
chiwalną wśród młodych ludzi. Praca ta bowiem w polskich warun
kach nie cieszy się szczególnym prestiżem społecznym, prowadzona 
jest nierzadko w trudnych warunkach lokalowych oraz przy wyjątko
wo niskich poborach, co pozwala określić archiwistów wręcz jako 
grupę pasjonatów archiwaliów. Natomiast dla korzystających z archi
wum nie ulega żadnej wątpliwości, że codzienna praca archiwisty jest 
wprost bezcenna. Polega ona nie tylko na obsłudze użytkowników, 
lecz przede wszystkim na systematycznym i dokładnym gromadzeniu, 
opracowywaniu, przechowywaniu i przekazywaniu następnym poko
leniom bogactwa dziedzictwa narodowego. Pracę tę w pełni mogą do
cenić nie tylko okazjonalni użytkownicy archiwów, lecz przede 
wszystkim naukowcy, którzy mają świadomość, że bez dobrze opra
cowanych zbiorów archiwalnych nie sposób prowadzić rzetelnych,
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opartych na materiałach źródłowych, badań naukowych nad dziejami 
Rzeczypospolitej.

Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy konferencji mogli się bezpo
średnio spotkać z tradycją regionu Górnego Śląska (gwarą, kuchnią, 
kulturą), który w wyniku trzykrotnego zrywu powstańców śląskich 85 
lat temu powrócił do Macierzy. Dla znających pracę górnika jedynie 
z telewizyjnych materiałów filmowych atrakcyjna okazała się wizyta 
w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” w Zabrzu. Równie intere
sująca była fakultatywna wycieczka do Perły Górnego Śląska -  
Pszczyny, w trakcie której uczestnicy konferencji złożyli wizytę 
w „bratnim” Oddziale Archiwum Państwowego mieszczącym się 
w słynnym zamku książąt pszczyńskich, następnie zwiedzili tamtejsze 
Muzeum Zamkowe oraz położone w zabytkowej starówce Muzeum 
Prasy Śląskiej.

Tegoroczna konferencja archiwistów wypadła w przeddzień jubile
uszu 40-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego, która to rocznica bę
dzie uroczyście obchodzona w przyszłym roku. Warto dodać, że 
uczelnia śląska, obecnie największa w regionie państwowa uczelnia 
wyższa i jedna z największych z uczelni wyższych w Polsce, powstała 
w stolicy Górnego Śląska zaledwie 39 lat temu jako filia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jednym z patronów medialnych konferencji był Wy
dział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, 
jeden z dwóch ośrodków filmowych kształcących młodych twórców: 
reżyserów, operatorów sztuki filmowej i producentów. Dzięki temu 
obrady konferencji zostały zarejestrowane przez kamerę i po pracy 
montażowej w studiu zostaną przedstawione uczestnikom konferencji 
na specjalnym pokazie.

Organizatorzy konferencji, która pod każdym względem została 
bardzo dobrze przygotowana oraz toczyła się w miłej i twórczej at
mosferze, zapewnili, że wygłoszone referaty zostaną wydane drukiem. 
Na jesieni tego roku archiwiści będą mogli się spotkać jeszcze raz, 
tym razem w Olsztynie, na V Powszechnym Zjeździe Archiwistów 
Polskich.
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